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SlOvO StArOSty
Z krOniky OBce
vOlBy dO POSlAnecké SněmOvny
PArlAmentU čeSké rePUBliky 2017
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mASOPUSt 2017
mySlivecký A včelAřSký SPOlek
POUť 2017
Adventní lAmPiOnOvý PrůvOd
výlOv tůňky
rOZPiS PřiStAvenýcH kOntejnerů
SvOZ tkO 2018
ZAkOnčení PráZdnin
tOk 2017
SPOlek řimBABA
fOtOkrOnikA

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

f zahájení:
P. Robert Cieszkowski

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

Od 18:00 hod.
náves u budovy školní jídelny

f přivítání
starostou obce

f trubači
f vystoupení dětí
z Mateřské školy Bohutín
a Základní školy Bohutín

f 25. 12. 2017 - pondělí Boží hod vánoční, mše svatá od 11:00 hod.

f 26. 12. 2017 od 11:00 hod. - úterý mše svatá od 11:00 hod.

f 1. 1. 2018 od 14:00 hod. - pondělí Rybova Česká mše vánoční bude provedena
rožmitálským sborem.
Mši sv. bude celebrovat P. Vojtěch Novotný,
bude udělovat novokněžské požehnání.

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok se schází s rokem, čeká nás asi nejkrásnější období plné
radosti a očekávání a já si opět dovoluji pozdravit Vás prostřednictvím Bohutínského zpravodaje. Jak už bývá
v tomto období zvykem, bilancujeme minulé období,
z úspěchů se radujeme a v případných neúspěších a chybách, které jsou součástí našich životů, hledáme poučení.
Tak by to aspoň mělo být a moudří lidé to tak dělají. A já
věřím, že v Bohutíně, Havírně, Vysoké Peci i Tisové žijí samí
moudří lidé.
Když se ohlédnu za uplynulými měsíci, byly naplněné
prací, odpočinkem i oslavami a různými akcemi, na které
jsme si již za léta jejich trvání zvykli, těšíme se na ně a považujeme je za součást našeho života.

oslav 85. výročí založení SK Litavan. Druhá část oslav proběhla již v komornějším duchu v sobotu 25. 11. 2017
na Drmlovce, kam byli pozváni všichni, kdo se na rozvoji
bohutínského fotbalu podíleli. Byla zde také představena
druhá opravdová kniha, kterou naše obec vydala – tou
první byl v roce 1999 Almanach vydaný při oslavách
620 let první písemné zmínky o Bohutíně. Byli bychom
rádi, aby „fotbalová kniha“ byla vzpomínkou, poděkováním
a projevem úcty všem, kteří se jakýmkoli způsobem na rozvoji FK (a potažmo obce) podíleli, a to i když již nejsou mezi
námi. Děkuji také všem, kteří se na jejím vzniku podíleli,
za dlouhé hodiny práce, které jí věnovali – vždyť přivést
knihu na svět není jen ji napsat, ale také hledat v archivech,
hledat pamětníky, přemlouvat je ke vzpomínkám a vyprávění a hledání starých fotografií. Teprve potom lze psát,
spolupracovat s tiskárnou, provést korekturu textu, tisknout a číst. Jsem opravdu velmi rád, že se vše podařilo a
děkuji ještě jednou.
V tomto roce se také podařilo dokončit opravu vodohospodářského majetku v části Havírny, v Tisové. Pro příští
rok je zde plánována oprava místní komunikace, která stavbou značně utrpěla.
K dnešnímu dni končí oprava vodovodního řadu v části
Bohutína, u silnice I/18.
V západní části Bohutína se podařilo dokončit opravu
lávky přes Litavku, dešťové kanalizace a místní komunikace, byla zde vybudována část chodníku. V části Vysoké
Pece, na tzv. Pivní cestě, byl opraven rovněž povrch komunikace a vybudováno veřejné osvětlení s fin. přispěním ZD
Bohutín, p. Štoka, p. Janky, p. Kortána a p. Škvora. Po dohodě s vlastníky nemovitostí a na jejich náklady byly upraveny vjezdy na jejich pozemky. Podařilo se opravit také
poslední obecní budovy – budovu SDH Bohutín a kapličku
na Havírně. Všechny tyto práce byly spojeny s jistým dočasným dyskomfortem pro ty, kteří v daných lokalitách žijí,
ale věřím, že nyní je již vše v pořádku a pokud chceme mít
co nejmodernější infrastrukturu v obci, bez jednotlivých
krátkodobých omezení to prostě nejde.
Průběžně probíhala údržba obce – úklid, sekání trávy,
prořezávání stromů, úklid hřbitova, úklid kolem zvonků
a popelnic, atd. Díky zaměstnancům obce, kteří je obstarávají, se stala uklizená obec pro většinu občanů samozřejmostí. Těší mne upravené předzahrádky, zahrádky a
domky, které se na vzhledu naší obce podílejí. Velmi mne
však mrzí, že se ještě najdou ti, kteří vyhazují odpadky
např. směrem ke kravínu, na stráni „U Chodby“ pod sokolovnou, apod. V současném zimním období bude údržba
obce pokračovat a bude rozšířena o úklid chodníků i místních komunikací, o který se postarají opět naši zaměstnanci
a Zemědělské družstvo Bohutín.
V říjnu 2017 šli občané také u nás k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tyto volby byly spojeny
s následnou velkou akcí přepočítávání odevzdaných hlasů
Nejvyšším správním soudem. Mohu Vám oznámit, že v našich volebních okrscích nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti,

V minulém BZ jsme zvali a těšili se na pouťové oslavy,
které byly tradiční a hojně navštívené a myslím, že se vydařily. Oslavy měly dle mého soudu letos dvě novinky. Jedním byla dosud trvající výstava v kostele Sv. Máří
Magdaleny u příležitosti 130. výročí jeho vysvěcení. Druhým pak bylo znovuotevření fotbalového hřiště Pod Lesem,
kde byla v letošním roce za značné finanční injekce ze

strany obce modernizována travnatá plocha a vybudován
nový závlahový systém. Zároveň zde proběhla první část
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což svědčí o dobré a poctivé práci
členů okrskových volebních komisí.
V roce 2018 nás čekají dvoje volby,
nejprve prezidentské v lednu a poté
na podzim komunální.
Všechno však nebylo jen zalité
sluncem a v obci došlo bohužel také
k neštěstí - vypukl velký požár v budově pana Tomáše Rice, který zničil
část jeho firmy, a on ji nyní buduje znovu. Naštěstí nedošlo
k žádným obětem na životech či zranění, ani žádné újmě
na okolních nemovitostech. Při požárním zásahu byly nápomocny oba místní hasičské sbory z Vysoké Pece a Bohutína.
Zastupitelstvo obce však již plánuje i příští rok.
Hned po Novém roce čeká zřizovatele Základní školy
Bohutín, Obec Bohutín, příprava a vyhlášení řádného konkurzu na místo ředitele místní základní školy. Dlouholetá
ředitelka paní Mgr. Vladimíra Melicharová odstoupila z této
funkce ke dni 30. 11. 2017. Následně byla dočasně pověřena řízením ZŠ paní Mgr. Lada Králová. Poděkování pí ředitelce patří za dlouholeté vedení naší školy.
Na jaře roku 2018 bude zahájena asi největší plánovaná
stavební akce II. etapy výstavby chodníku podél silnice
I/18. Tato stavba byla v letošním roce odložena, neboť administrativní nároky na její uskutečnění jsou veliké, vše je
vzhledem k dotaci nutné konzultovat a předkládat ke
schválení na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Připomínám, že získaná dotace činí 6,7 milionu korun. Další dotaci
ve výši 357 000 Kč získala obec na nákup osobního vozidla
pro SDH Bohutín v rámci zařazení JPO III z Ministerstva
vnitra ČR. Jak jsem zmiňoval již výše, bude opravena komunikace v části Havírny a Tisové. Bude pokračovat také
výměna nevyhovujícího vodovodního řadu v západní části
Bohutína směrem k hřišti. Předpokládají se také úpravy na
sídlišti ve Vysoké Peci. V plánech je i cyklostezka Příbram Bohutín, kde by mělo být investorem Město Příbram a
oprava hráze Vysokopeckého rybníka, kterou by zajišťoval
a financoval SVAK Příbram z pozice majitele rybníka.
Po realizaci výstavby chodníku by měla následovat výstavba opěrné zdi u komunikace I/18 na Havírně u čísel popisných 42, 40, 39, 8 a 9. Zároveň je plánována oprava
značné části povrchu této komunikace. Investorem této
velké stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, jehož pracovníci
se již několikrát sešli s vlastníky nemovitostí i zástupci OÚ.
V dlouholetém řešení jsou plány na výstavbu jihovýchodního obchvatu Příbrami, který by přinesl velkou úlevu
Bohutínu od projíždějících tisíců osobních i nákladních automobilů a spolu s chodníkem podél hlavní komunikace by
významně přispěl k bezpečnosti nejen našich občanů. Nezbývá než držet všechny palce, které máme
a přát si, aby stavba byla konečně realizována. Taktéž je
řešen nový územní plán obce Bohutín z pozice pořizovatele
ve spolupráci s městem Příbram a projektantem Ing. Vorlíčkem.
Dojde také k úpravám bývalé politické školy na Vysoké
Peci, jejímž vlastníkem je pan Dušan Kortán, a tedy je bude

financovat. A já jen doufám, že místo
nevzhledné budovy vznikne něco
pěkného a smysluplného. Dle informací současného majitele zde bude
zázemí soukromé firmy a po celkové
rekonstrukci bude budova využívána
k celkové spokojenosti nás všech.
Z „menších“ plánů, kde bude investorem obec, zmíním realizaci stavebních úprav v podkroví mateřské školy, kde bychom
chtěli vybudovat obecní archiv a zájemci by se zde mohli
seznamovat s historií i současností obce.
ZO bude také zvažovat podání žádostí o dotace - např.
na Krajském úřadu Středočeského kraje na úpravu komunikací v obci nebo budeme hledat dotace na podporu volnočasových aktivit.
Za zmínku stojí i možnost zvážit v budoucnu realizaci
úsekového radaru na komunikaci I/18. Je nutné taktéž
podotknout, že obcí Bohutín nebude zvyšován koeficient
daně z nemovitosti a zůstává na původní fin. hranici.
Budou pokračovat již tradiční akce - setkání s jubilanty,
vítání občánků, pohádková louka, cyklo závody, pohádkový
les, Neckyáda, soutěž Zelňačka, Velikonoce a Vánoce na
Řimbabě, oslavy poutě, masopust, Vánoční setkání, Běh
Bohutínem, fotbalový turnaj, plesy, atd. Snad se podaří
vydat také kalendář pro rok 2019 - ten pro rok 2018 byl již
šestým v pořadí.
Vážení spoluobčané, jak jsem již říkal, rok 2017 pomalu
končí. Přinesl nám radosti i starosti, tak jak to v životě
bývá. Jsem rád, že se do naší obce stěhují do nových domů
nebo opravují staré domy mladí lidé a Bohutín se stává jejich domovem. Jsem hrdý na ty, kteří u nás žijí léta, třeba i
celý svůj život, na ty kteří se zapsali do života naší obce. A
nemusely to být velké činy, ale třeba „jen“ jejich přátelství,
optimismus, úsměv či nápad. S úctou vzpomínáme na „tahouny“, kteří ovlivňovali chod obce po desetiletí výrazným
způsobem, ale již bohužel nejsou mezi námi. Mezi ty bezesporu patří pan Václav Hyspecký a pan Jaroslav Volf, kteří
nás v tomto roce opustili.
Přeji Vám všem pokojné vánoční svátky. Ve dnech příštího roku Vám přeji zdraví, radost a pohodu. Přeji Vám chuť
do života i 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 dopředu. Děkuji Vám všem,
kteří jste se na životě naší obce jakkoli podíleli, podílíte
nebo podílet budete.
Vážení občané bohutínští, přeji vám, abyste opět v období vánočním našli čas na setkání, které jsme letos již po
sedmé připravili v kostele sv. Máří Magdalény a na návsi
v Bohutíně ve spolupráci s Mateřskou školou, Základní školou, Základní uměleckou školou Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem a římskokatolickou farností.
Ladislav Turek, starosta
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z kroniky obce
Připomeňme si střípky z kulturní, společenské a veřejné činnosti v našich obcích.
(od roku 1922 do let padesátých)
V kronice z roku 1923 se píše, že kulturní
činnost v naší obci prováděly vedle školy
v oboru své působnosti také spolky, korporace a organizace. Zaváděly přednášky, proslovy, rozhovory vztahující se k oboru, ve
kterém působily.
Hospodářsko - čtenářská besídka pořádala přednášky a rozhovory o polním hospodaření, ovocnářství, zahradnictví, chovu
dobytka.
organizace politické pořádaly schůze,
aby se jejich členové stali politicky vyspělejšími.
Škola pořádala akce pro rodiče dítek
v oboru výchovném a vzdělávacím.
Přičiněním učitelstva byla zřízena při škole lidová knihovna r.1908 a ta byla r.1922 proměněna v knihovnu obecní.
Plnila se zdarem své poslání, je psáno, jak lid si hojně knihy
vypůjčuje a čte. Po převratu byly knihovny uspořádány i
všude jinde.
Místní osvětová komise byla složená ze zástupců všech
spolků a korporací a po roce 1922, když převzala částku z čistého výtěžku II. sjezdu rodáků, zakoupili zdejší rodáci, sídlící v Praze, pro školu promítací stroj se skioptikou, a právo
k užívání měly všechny spolky.
Přístroje využíval nejvíce Sokol – pořádal přednášky se
světelnými obrazy a sehrál četná divadelní představení. Rovněž Dělnická tělovýchovná jednota pěstovala u svého členstva četné přednášky a proslovy „k duchovnímu povznesení
členstva“:
„Duchovní vyspělost občanstva jeví se i projevem lásky a
porozumění přírodě, zvláště ke stromoví. Zdejší okolí bylo
v tomto ohledu pozadu. Prostranství i při staveních bylo plné
divokých stromů, (jasanů, klenek, smrků), a to nesvědčilo o
velkém porozumění přírodě.“

a draze pořízeném stromořadí, za jedinou noc polámal zlosyn
56 stromků. Budiž to zde pro stálou a věčnou výstrahu poznamenáno.“
Naši předkové měli krásný zvyk, že sázeli stromy jako upomínku na nějaký vážný děj. Byly to pomníky nejtrvalejší.
Osvobození z více jak 300 leté poroby a k dosažení samostatnosti - 28. října 1918 bylo radostnou událostí a na počest toho se sázely v mnoha dědinách československých
„stromy svobody“.
U nás, první neděli v květnu 1919 odpoledne, školní
mládež, sokolové v krojích, dívky v národních krojích
a zástupy občanstva uspořádali průvod s národními prapory
ke škole a kostelu, kde byly připravené vykopané jámy
a vše k sázení.
Ředitel škol Josef Vrba, (školy byly od 1.dubna 1909 –
tři - pětitřídní obecná škola smíšená, trojtřídní měšťanská chlapecká a trojtřídní měšťanská dívčí, pro vyučování byly i pronajaté místnosti třeba u Šefrnů č.15, nebo u Kubíků č. 30, vyučovalo
se i u Heroldů - Mádlů č.26, škola, ač velká, na tak veliký počet
dětí nestačila a na stavbu nové školy nebyly po válce peníze, proto
psáno – ředitel škol), promluvil o významu události, děti přednesly básně, zazpívaly vlastenecké písně. Byla zasazena jedna
lípa za kapličkou, dvě u školní zahrady. Na závěr byly zazpívány hymny a průvod se vrátil do vsi. Kaplička zde dnes již
nestojí, ale lípy zůstaly jako připomínka té doby.

Hospodářsko - čtenářská besídka, se svým okrašlovacím odborem, založila proti kostelu na pronajatém pozemku
ovocnou školku (dnes je patrný jen cíp nad paloučkem směrem k Lázu). Čítala přes 3 000 stromků ovocných a dalších
ušlechtilých keřů. Z nich byly vysázeny v obci a okolí prázdná
místa, pastviště, meze, cesty v polích, mění se zahrady a stromořadí ovocných stromů. Podpora rodáků z Prahy byla
zřetelná taktéž i v obcích přifařených (rozumíme obcí náležících k celé farnosti) a byl dán příklad k následování: „Což
jen chvály zasluhuje a rodáky šlechtí.“
V kronice také čteme: „Vyskytne se ještě hyena a nepochopitelný surovec, který se nebojí ani svého svědomí a
rukou surovou ty divy přírody a tu čistou lásku milovníka
přírody – jak se stalo 1915 občanu Frant. Podlenovi, v pracně

Každým rokem na jaře byly pořádány „stromkové
slavnosti“ a opět školní děti (každá třída) i široká veřejnost
zasadily ve stromořadí Komenského dva stromky, které jí
byly svěřeny k opatrování.
(V západní části Bohutína byla tabulka s označením Petákova
třída – dnes od bytovek po koupaliště, ale kde bylo Komenského
stromořadí, neví ani starší pamětníci ?).
Obecní zastupitelstvo v čele se svým starostou p.Matějem
Šefrnou podporovalo každou akci, tak „v r. 1921 byla místa
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kolem silnice vysázená kaštany, ovocné stromy by zde neobstály.“
(Na návsi, podél potoka, a v celé této západní části bylo stromořadí lip i kaštanů osázené právě v této době. Pod Obcinami byl vysázen ovocnými stromy také Otův sad (dnes v
západní části Bohutína, směrem od koupaliště k tzv. Americe,
ještě tam stojí jedna zplanělá hrušeň).
O lásce k přírodě a smyslu stromoví byla na popud rodáků
uspořádána přednáška odborníka Ing. Opatrného
ze Zemědělské rady z Prahy. Obeznámil veřejnost nejen jak
sázet a ošetřovat stromy, ale ukázal i jak zacházet s ovocem
a jak jej ukládat. Prohlédl zdejší sady a školku a dal různé
rady a pokyny, co opravit a vylepšit.
Rodáci si také přáli, aby byly osazovány pusté haldy
okolo zdejších šachet. Se svolením a s ﬁnanční podporou
Horního ředitelství, byly opatřeny sazenice, zvláště bříz.
Školními dítky byly osázeny haldy okolo dolů Štěpánka,
Františka, Rudolfka i Řimbaba (r.1926). Haldu na Havírně
už dnes také nenalezneme.

celkově z 2 847 ks odumřelo 1 454ks, zůstalo zdrávo 1 393ks,
nově zasazeno 238 ks, a to je méně o 1 216ks stromů a keřů”.
Také je poznamenáno, že se náš lid nerad chlubí, (rozuměj
– přiznává se), má obavu před vyšším zdaněním.
V obci je dbáno o vnější úpravu svých domků a zahrádek a
jsou pěstovány se zálibou květiny (r. 1933).
28. dubna 1936 byla zasazena lípa na rozcestí staré a nové
silnice (dnes rozcestí z hlavní silnice do Bohutína u autobusové
zastávky), „Masarykova lipka“, k poctě 85. narozenin prvního prezidenta Československé republiky,
T. G. Masaryka. Ke kořenům byla vložena krabice s pergamenem, na němž bylo napsáno, že Bohutín a Havírna čítá
v té době 800 obyvatel československé národnosti, 159 čísel
popisných a patří k okresu Příbram. Popsány názvy a jména
za úřady a komise, spolky i strany.
Dnes už málokdo pamatuje zahrádku okolo stromu s podezdívkou a tabulku s nápisem „Masarykova lípa“.
Lipku zde již nenajdeme, provoz a pokračující elektriﬁkace
si vyžádaly své a o krabici mi kdysi říkala p. Hampejsová st.,
že předmět viděla, ale kde pergamen i krabice skončila, nevěděla. V dalším roce
21. září 1937 prezident T. G. Masaryk
zemřel. Pamětníci
vědí, že na počest
„prezidenta osvoboditele“ byly pořádány
vzpomínkové akce,
průvody, sehrána divadla a páleny vatry,
přednášeny básně a
hudební vystoupení.
Pak již následovala smutná část našich národních dějin
- Protektorát a II. světová válka: „Občané snažili se konat své
povinnosti, avšak nejistota byla stále ve vzduchu a působila
tísnivě.“

Na počest 10letého trvání republiky (1928), bylo na
návsi v Bohutíně zasazeno již v sobotu 9 lip a při slavnosti
v neděli v říjnu r.1928 zasazen stromek desáté - jubilejní lípy.
V té době ještě odborný učitel Karel Češka, (později byl ředitelem školy), vzpomenul: „Úspěšně vykonanou práci v obci“,
v plánu do budoucnosti, připomněl význam tehdy aktuálně
řešené státní silnice, zavedení železniční dráhy, se stanicí
v obci a „o spojení s Vysokou Pecí v městečko s pěkně upravenými chodníky, po stranách dlouhé naší ulice hlavní, pořízení řádného vodovodu a všeho, co veřejné zájmy v městečku
vyžadují, zvláště, když tu máme již zavedenou elektrickou
sílu“. Připomněl, že je to úkol do příštího desetiletí.
(V té době se pomýšlelo požádat o status města, nebo městyse.
Žilo zde hodně lidí.)
Konec r. 1928 a r.1929 byl „smolným rokem“: - krutá zima
(1m sněhu, -29°C i -37°C v Budějovicích dokonce -44°C),
počínající hospodářská krize, nedostatek uhlí a v červenci
ničivé krupobití. Situace se odrazila na lidech i na přírodě.
Polámáno a vyvráceno bylo mnoho stromů, jedním slovem
spoušť. Výtěžek celoroční práce zničen a výhled do budoucnosti se také změnil….
Víme, jak to vše dopadlo: železniční dráha byla již vyměřována, ale odsunulo se vlastní provedení poněkud jižněji od
nás, (na Březnici, s doplněnou odbočkou do Rožmitálu), vodovod máme a chodník, o němž se dlouhá léta psalo a snilo,
se daří realizovat - až nyní, o kolik let je to později… ?
Státní silnice přes obec (jejíž provedení starosta p. Matěj
Šefrna a p. Aug. Milec uhájili) opravdu slouží (I/18), ale silný
provoz je spíše přítěží celému životnímu prostředí. Je to však
obraz a daň nynější moderní doby.

Musím se ještě ale zmínit o dvou lípách, zasazených v roce
1968, před hasičskou zbrojnicí v Bohutíně. Také památné
stromy, které mají své opodstatnění, připomínají zase jinou
kapitolu našich dějin.
Život v obci si lidé uměli zpestřit vlastní prací, činností
pro radost všech. Samozřejmé bylo sepětí školy se spolky a
děním v obci vůbec, což přinášelo nejen sounáležitost lidí,
ale i velký příklad pro děti, jak ke své obci přimknout a spolupodílet se na jejím rozvoji i aktivní činnosti.
Kéž by se to stalo mottem i pro dobu dnešní.
Přeji Vám všem krásné Vánoce, zdraví, sílu, vzájemnou lásku
a porozumění.
V Bohutíně 30. listopadu 2017, Olga Říhová.

V roce 1930 bylo provedeno sčítání hospodářského zvířectva a pozemků, nařízeno i sčítání stromů a keřů.
V kronice je uvedeno na podrobné tabulce, kolik (v arech)
a co se chová a pěstuje. Je ale také patrný důsledek mrazivého roku 1929. ,,Z ovocného stromoví (jabloně, hrušky,
švestky, třešně, višně, meruňky, ořechy, rybízy, angrešty) =
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vánoce na slovensku a u nás
Tradičním postním jídlem a křesťanským symbolem je
ryba a do štědrovečerního menu ji zavedla církev. Ryba byla
ale v jiných úpravách než dnes tradiční smažený kapr
s bramborovým salátem – ten zdomácněl na Slovensku až
po 1. světové válce s příchodem českých rodin.

Mají na Slovensku o Vánocích
něco jinak než v Čechách?
V průběhu let jsme v BZ psali o nejrůznějších adventních, vánočních i novoročních zvycích v Čechách i ve světě,
věnovali jsme se kuchyni i výzdobě, historii. Až nyní mne
napadlo, že jsme zatím nevěnovali pozornost Slovensku.
Možná je to tím, že jsme mnoho let sdíleli společný stát,
slovenštině jsme bez problémů rozuměli a řada rodin byla
česko-slovenských, a tak se tradice tak nějak promísily.

Na závěr hostiny přišly na stůl opékance – bochánky
z kynutého těsta velikosti ořechů, které se po upečení
spaří, polijí medem nebo sirupem a posypou mákem. Na
stůl přichází také různé koláče a bábovky, štrůdly s nejrůznější náplní. Vánočky a „naše“ drobné vánoční cukroví se
v minulosti nepeklo (vzpomínám v této souvislosti na
jednu příhodu mé dávné známé - když poprvé uviděla
české vánoční cukroví, domnívala se, že je jen na ozdobu oni pekli doma „piškotu“ a „štrůdlu“ - mimochodem vynikající). Bábovky a koláče se dříve rozdávaly koledníkům.

Jak tomu ale je? Mají Slováci něco jinak než my Češi?
Pojďme se na slovenské zvyky a tradice trochu podívat.
Možná budeme překvapeni.
Na Štědrý den se zdobil stromeček a kolem dveří se zapichovaly větvičky. Celé dveře se pak natřely česnekem
(někde také křenem, cibulí nebo šípky). Velkou pozornost
pak lidé věnovali úpravě štědrovečerního stolu, která se
však v různých částech Slovenska lišila. Někde dávali na
stůl slámu s různými zrnky obilí a přikrývali lněným ubrusem. Jinde posypali ubrus mákem, aby měli tolik penízků
kolik je makových zrnek. Někde se pod bílý ubrus kladly
mince a zůstávaly tam celé svátky. Štědrý den byl stejně
jako u nás dnem půstu, lidi jedli velmi málo nebo vůbec a
děti měly vidět, pokud opravdu nic za celý den nesní – zlatého koníka, vůz nebo prasátko.

Také na Slovensku se snaží svobodné dívky zjistit svoji
budoucnost - na Horehroní se traduje, že když děvče sebere svému chlapci první opékanec doslova z pusy, měl by
si jí do roka vzít. Neobvykle se ptají na čas svatby v Mochovcích - svobodná dívka kopne do dveří prasečího
chlívka a kolikrát se prase ozve, tolik let bude na veselku
čekat. Jinde jen poslouchají u chlívka, zda se prase ozve a
kolikrát - tolik let se čeká.
Rodiny také netrpělivě čekají, kdo první zaklepe na
dveře na první svátek vánoční - když je to chlap, čeká rodinu příští rok mnoho dobrého.

Štědrovečerní hostinu si lidé spojovali s blahobytem a
ten měla zajistit bohatá nabídka jídel. Pokrmům štědrovečerní hostiny byl přikládán symbolický význam a většina
z nich měla původ v předkřesťanském období.

Po večeři chodili po domech koledníci a přáli domácím
zdraví a dobrou úrodu. Pak přišly na řadu dárky pod stromečkem a nakonec se všichni vypravili na půlnoční mši
svatou.

Samotná večeře měla obsahovat 9 chodů - devítce byla
připisována magická moc - a aby byla rodina soudržná,
každý její člen měl ochutnat každý druh jídla. Jídla nosil
na stůl jen jeden člověk, zpravidla hospodyňka, v daném
pořadí a v průběhu večeře se od stolu neodcházelo.

Zdá se mi, že všechny vánoční zvyky a tradice jsou
krásné, ať jsou tady nebo tady. Každá rodina má také své
zvyky, bez nichž by Vánoce nebyly Vánocemi. Tak ať jsou
právě ty naše Vánoce pokojné a radostné, ať je prožijeme
s těmi nám nejmilejšími.

Skleničkou vína či pálenky před večeří si rodina přála,
aby se příští rok znovu u štědrovečerního stolu setkala.
Každý pak snědl kousek chleba a kousek česneku, protože
česnek měl zajistit zdraví pro celý příští rok. Následovala
oplatka s medem, která symbolizovala radost a duševní čistotu pro celou rodinu. Kulaté či oválné oplatky se pekly v
prosinci na faře, později v církevních školách, byly z nekvašeného těsta, s církevními symboly a v 18. století je dokonce na dědinách roznášeli kněží. Medem se dělal také
křížek na čelo, aby na sebe byli všichni hodní.

PhDr. Eva Kubíková

Po předkrmech přišla na stůl kapustnica, která se vařila
podle mnoha receptů - základem bylo vždy zelí, někde byla
součástí klobása, která se však na Štědrý večer z polévky
po vyvaření pro chuť vyndala a jedla se až druhý den, jinde
třeba houby nebo švestky. Někde se vařila také polévka luštěninová - hrách, fazole nebo čočka měly zajistit rodinný
majetek.
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volby do Poslanecké sněMovny
ParlaMentu České rePubliky 2017
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
se uskutečnily
20. a 21. října 2017.
V Bohutíně byly otevřeny
2 volební místnosti
pro 2 volební okrsky,
jedna v Bohutíně
ve školní jídelně
a druhá ve Vysoké Peci
v budově Obecního úřadu
Bohutín.

Ve volbách zvítězilo v ČR
hnutí ANO 2011,
které získalo 29,64 % hlasů
a 78 mandátů.
Na druhém místě skončila ODS,
jež získala 11,32 % a 25 poslanců.
Následovaná byla na třetím místě
Českou pirátskou stranou s 10,79 %
a na čtvrtém místě SPD s 10,64 %.
Obě tyto strany získaly shodně
22 mandátů.
V Poslanecké sněmovně ČR
ještě zasednou zástupci KSČM,
ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09
a Starostů a nezávislých.
Volební účast činila 60,84 %
z celkového počtu 8 374 501
registrovaných voličů.
Druhá místa v jednotlivých okresech.

nezaPoMeňte! nezaPoMeňte! nezaPoMeňte!
v obecní kniHovně v boHutíně:

Prodej znáMek na svoz tko
bude zaHájen 1. února 2018:

- obnovit registraci na rok 2018
nebo se nově zaregistrovat

- budova oú, vysoká Pec č.p. 140
- koloniál u Heřmanů - bohutín.
do 28. února 2018 bude vývoz popelnic na
známky zakoupené v roce 2017.

- uhradit registrační poplatek.

na obecníM úřadě v boHutíně:

na FinanČníM úřadě v PříbraMi:

- uhradit poplatky
za odvoz komunálního odpadu na rok 2018

- uhradit daně z příjmu
a daně z nemovitostí.

- uhradit poplatky za pronájem hrobů.
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záPis FinanČníHo výboru obce boHutín
ze dne 30. 8. 2017
na základě usnesení zastupitelstva obce bohutín ze dne 21.
6. 2017 v souladu s § 119 zákona č. 128/2000 sb., o obcích v úplném znění, byla provedena kontrola hospodaření s majetkem a
finančními prostředky obce bohutín.
Kontrola byla provedena za přítomnosti předsedů výborů a zástupců
obce:
za finanční výbor
předseda: Martin Štěpánek
členové: Mgr. Bohumila Nezbedová, Josef Šimánek
za kontrolní výbor
předseda: Jiří Tureček
členové: Jarmila Oktábcová, Ing. Josef Kovář
za obec
starosta: Ladislav Turek
účetní: Marie Šedivá

2.)
kontrola byla provedena u účetních dokladů v měsíci květnu a
červnu – formální náležitosti, faktury a účetní doklady /viz
účetní deník/ – bez závad.

Předmětem kontroly v souladu s výše uvedeným usnesením obce
a platnými právními předpisy bylo hospodaření obce s finančními prostředky v r. 2017, rozpočtové opatření č. 1 a skutečné plnění schváleného rozpočtu obce na rok 2017:
1.)
2.)
3.)

4.)
5.)

plnění schváleného rozpočtu obce ke dni 30. 6. 2017,
r. 2017 – účetní doklady /faktury přijaté, vydané, peněžní
deník – příjem a výdej/,
využití účelnosti fin. prostředků u akcí: oprava vodohospodářského majetku v obci na r. 2017 a ukončení stavby opravy
komunikace, lávky, dešťové kanalizace a chodníku v západní
části Bohutína,
stav fin. prostředků pokladny obecního úřadu ke dni
30. 8. 2017 a její skutečný stav,
zůstatky finanční hotovosti u obecních účtů.

1.)
na základě schváleného rozpočtu obce ze dne 29. 3. 2017
byla provedena kontrola plnění dle schváleného rozpočtu
obce na r. 2017:
schválené příjmy: daňové příjmy
běžné dotace
kapitálové příjmy
nedaňové kapitálové příjmy
celkem
schválené výdaje: celkem

21.397.800,- Kč
7.007.000,- Kč
1.050.000,- Kč
2.349.000,- Kč
31.803.800,- Kč

36.331.000,- Kč

financování:
opravné položky peněžní operace
schválený schodek činí

5.000,- Kč
4.532.200,- Kč

skutečné příjmy k 30. 6. 2017
skutečné výdaje k 30. 6. 2017
skutečný přebytek k 30. 6. 2017

13.758.920,16 Kč
8.750.727,46 Kč
5.008.192,70 Kč

- Čerpání skutečných výdajů k 30. 6. 2017 je v souladu
se schváleným rozpočtem obce na r. 2017 a platným rozpočtovým
opatřením č. 1.
- Hospodaření s finančními prostředky v r. 2017 je v souladu
s platným usnesením rozpočtu obce na straně příjmů a výdajů.

3.)
využití účelnosti finančních prostředků u akcí:
Oprava vodohospodářského majetku v obci.
Oprava vodohospodářského majetku v lokalitě Havírna a Tisová –
obec Bohutín na základě žádosti obce ze dne 18. 1. 2017, č. j. 1/2017
na Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram podala žádost o poskytnutí finančního příspěvku na prostou reprodukci vodohospodářského
majetku na r. 2017, dle platné směrnice č. 1/2006. Bohužel výše uvedená směrnice byla následně Svazkem zrušena. Obec získá fin. prostředky v rámci přerozdělování mezi obcemi. Předpokládaná fin. výše
cca 240.000,- Kč.
Na základě uzavřené dohody s Ing. Miroslavem Běhounem ohledně organizace veřejné soutěže malého rozsahu na dodavatele stavebních
prací proběhla soutěž s celkovými náklady na akci „oprava vodohospodářského majetku“. Za průběh a organizaci této soutěže byla Ing. Miroslavu Běhounovi vyplacena finanční částka 7. 260,- Kč s DPH.
Na základě poptávky investora byly osloveny 3 firmy, předloženy byly
3 nabídky na realizaci stavby. Protokoly o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek hodnoticí komisí jsou založeny v budově Obecního
úřadu Bohutín ve Vysoké Peci č. p. 140.
K dnešnímu dni byly práce řádně zahájeny a z větší části také ukončeny.
Nabídky podaly 3 firmy, ceny jsou uvedeny bez DPH:
1.SčV a. s.,
Ke Kablu 971, Praha 10, IČO: 47549793
2.894.662,31 Kč
Kaiser s. r. o., Nádražní 753, Rožmitál pod Třemšínem,
IČO: 26733102
3.213.935,84 Kč
Šindler s r. o., Nádražní 4, Praha 5,
IČO: 00204382
3.225.431,78 Kč
Smlouva o dílo byla podepsána ze strany zhotovitele dne 31. 3. 2017 a
ze strany objednatele dne 31. 3. 2017 na celkovou částku 2.894.662,31
Kč bez DPH s nejvýhodnější nabídkou dle doporučení hodnoticí komise. Dále byl uzavřen ke smlouvě o dílo č. PÚ/02 P/2017 dodatek č. 1
ze dne 20. 6. 2017 z důvodu prodloužení zhotovení díla do 10. 8.
2017, cena se nemění.
Následně byl uzavřen dodatek č. 2, a to dne 27. 7. 2017 za zhotovitele
a dne 4. 8. 2017 za objednatele na prodloužení termínu a provedení
méněprací 51.573,01 Kč bez DPH na celkovou částku 2.843.089,30 Kč
bez DPH.
K dnešnímu dni byly zhotovitelem fakturovány finanční částky v celkové ceně 1.612.224,07 Kč a 1.510.386,43 Kč s DPH dle uzavřeného
smluvního vztahu. Objednatelem byly tyto částky v plné výši propla-
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ceny dne 25. 8. 2017 č. BV 139.
Spolupráce o zajištění technického dozoru investora s firmou Sios
servis s.r.o., Školská 692/26, Praha 1 byla uzavřena na celkovou částku
14.900,- Kč bez DPH.
K dnešnímu dni byly obcí Bohutín zaplaceny veškeré celkové finanční
prostředky dle uzavřeného smluvního vztahu.
Provedení stavby oprava komunikace – Chodník, lávka v západní
části Bohutína I. etapa
Na základě uzavřené dohody s Ing. Miroslavem Běhounem ohledně
organizace veřejné soutěže malého rozsahu na dodavatele stavebních
prací proběhla soutěž s celkovými náklady na akci „oprava vodohospodářského majetku“. Za průběh a organizaci této soutěže byla Ing. Miroslavu Běhounovi vyplacena finanční částka 7. 260,- Kč s DPH.
Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo realizováno ve spolupráci s Ing. Miloslavem Běhounem.
Na základě poptávky investora byly osloveny 3 firmy, předloženy
byly 3 nabídky na realizaci stavby. Protokoly o posouzení kvalifikace a
hodnocení nabídek hodnoticí komisí jsou založeny v budově Obecního
úřadu Bohutín ve Vysoké Peci č. p. 140.
Ceny jsou uvedeny bez DPH:
1.SčV a. s., Ke Kablu 971, Praha 10, IČO: 47549793
4.933.231,00 Kč
Rios Příbram, s r. o., IČO: 60489791
4.790.224,00 Kč
Šindler s r. o., Nádražní 4, Praha 5, IČO: 00204382
4.592.158,00 Kč
Smlouva o dílo se zhotovitelem Šindler s r.o. IČO: 00204382 byla podepsána dne 5. 4. 2017 na celkovou částku 4.592.158,- Kč bez DPH.
Spolupráce o zajištění technického dozoru investora s firmou Sios servis s.r.o., Školská 692/26, Praha 1 byla uzavřena na celkovou částku
69.900,- Kč bez DPH.
Dále byl dne 10. 7. 2017 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
21/2017 s celkovými méněpracemi ve výši 72.114,- Kč bez DPH. Původní znění 4.592.158,- bez DPH bylo poníženo na 4.520.044,- Kč bez
DPH.
K dnešnímu dni byla zhotovitelem fakturována finanční částka v celkové ceně 4.520.044,- Kč dle
uzavřeného smluvního vztahu. Objednatelem byla tato částka v plné
výši proplacena dne 12. 6. 2017
č. BV 93 848.254,- Kč, dne 27. 7. 2017 č. BV 121 2.620.731, Kč a dne
25. 8. 2017 č. BV 139

2.000.269,- Kč.
K dnešnímu dni byly obcí Bohutín zaplaceny veškeré celkové finanční
prostředky dle uzavřeného smluvního vztahu.
Závěr:
Postupováno bylo v souladu s platnou právní legislativou, usnesením
Zastupitelstva obce Bohutín a schváleným rozpočtem.
Hospodaření s majetkem je prováděno řádně, účelně a transparentně.
Zastupitelstvo obce Bohutín bude seznámeno s výsledky kontroly na
nejbližším jednání, tj. 20. 9. 2017.
4.)
byla provedena fyzická kontrola finanční hotovosti pokladny
ke dni 30. 8. 2017, při níž bylo zjištěno, že zůstatek hotovosti
odpovídá skutečnému fyzickému stavu fin. prostředků, tj.
32.559,- kč.
5.)
zůstatky finanční hotovosti u obecních účtů:
Konečný zůstatek běžného účtu č. 876870297/0100 vedeného u KB
Příbram byl ke dni 30. 6. 2017 je 13.244.054,95 Kč.
Stav spořicího účtu č. 43-8880330257/0100 vedeného u KB Příbram
byl ke dni 30. 6. 2017 je 6.719.368,70 Kč.
Stav běžného účtu č. 94-2510311/0710 nově založeného dne 5. 3.
2013 vedeného u ČNB – pobočka Plzeň byl ke dni 30. 6. 2017
4.116.181,17 Kč.
Závěr:
Na základě výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že uskutečněná kontrola byla provedena řádně a nebyly zjištěny žádné nedostatky. S finančními prostředky obce je nakládáno hospodárně,
účelně a transparentně.
Evidence účetních dokladů je vedena řádně.
Vyjádření kontrolovaného subjektu, jehož činnosti se kontrola týkala:
souhlasíme s průběhem a s výsledky kontroly.
Finanční výbor:
Kontrolní výbor:
Starosta obce:
Hlavní účetní:

Setkání starostů a zástupců Stř. kraje - Dům natura Příbram.

předseda – Martin Štěpánek
předseda – Jiří Tureček
Ladislav Turek
Marie Šedivá
V Bohutíně dne 30. 8. 2017

Schůzka majitelů nemovitostí podél silnice I/18 na OÚ.
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obecní úřad boHutín
obec bohutín
vysoká Pec č.p. 140, 26241 bohutín
tel.: 318 676 224
starosta tel.: 725 022 736
e-mail: info@obec-bohutin.cz
adresa datové schránky: qr6ank2
více zde: www.obec-bohutin.cz
1. místostarostka - Mgr. Lenka Říhová
- rihova@obec-bohutin.cz

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

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

e-mailové kontakty:
obecné informace - info@obec-bohutin.cz

hlavní účetní - Marie Šedivá
- masasediva@seznam.cz

starosta obce - Turek Ladislav
- turek@obec-bohutin.cz

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

taktické cviČení složek izs
Spolupráci složek integrovaného záchranného systému,
kterého se zúčastnili i bohutínští hasiči, otestovalo cvičení, které
se konalo dne 21. 9. 2017 v dopoledních hodinách na zimním
stadionu v Příbrami. Modelová situace věrohodně napodobovala
skutečnou událost a všichni účastníci cvičili s maximálním nasazením. Tématem celého cvičení byl zásah na uniklé chladivo
z technologie chlazení ledové plochy. Cílem cvičení bylo ověřit v
praxi taktické postupy IZS. Scénář cvičení byl prostý, zachránit
22 lidí, kteří se nacházeli v bezprostředním ohrožení života,
a ošetřit zraněné. Souběžně s tímto cvičením probíhalo cvičení
krizového štábu města, který se sešel v budově HZS Příbram.
Profesionální připravenost veškerých složek záchranného systému ukázala vynikající schopnosti všech profesionálních i dobrovolných záchranářů v praxi.
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dotace Pro jednotky sdH
Dne 23. 10. 2017 se zástupci obce a SDH zúčastnili konzultační schůzky k získané investiční dotaci od Ministerstva vnitra
- generální ředitelství HZS ČR pro SDH Bohutín v rámci zařazení
JPO III. Úkolem schůzky bylo informovat úspěšné žadatele o následném procesním postupu v rámci přípravy a realizace projektu
na pořízení nového dopravního automobilu.
Obec Bohutín je tedy úspěšnou obcí a po mnoha dlouhých letech získala dotaci ve výši 357.000,- Kč. Nákup nového vozidla se
předpokládá v 1. polovině roku 2018.

kniHovna
Také v roce 2017 byla knihovna otevřena každý čtvrtek a
cestu sem si našlo téměř 80 registrovaných čtenářů, kteří přečetli opravdu hodně knížek nejen z našeho knižního fondu,
ale také z Výměnného fondu Knihovny Jana Drdy v Příbrami.
Díky podpoře vedení obce i zastupitelů jsem mohla nakoupit
novinky, které potěšily čtenáře beletrie i naučné literatury.
Máme obsáhlý soubor v poslední době vydaných knih, které
jsou věnovány Brdům a Příbramsku, včetně nádherné a informací plné publikace Věry Smolové a kol.“ Příbram“. Ke
knize „Příbram v proměnách času“ od Josefa Fryše před Vánoci přibyla „Svatá Hora“ a v příštím roce se můžeme těšit na
třetí část, která bude věnována hornictví – pan Fryš již na ní
pracuje. V současné době máme ve vlastním knižním fondu
cca 3400 knih a z KJD máme vypůjčeno asi 300 publikací,
takže je jistě z čeho vybírat.
V příštím roce bude knihovna otevřena opět ve čtvrtek
mezi 15. a 17. hodinou.
Ve čtvrtek 4. ledna 2018
a ve čtvrtek 8. února 2018
bude knihovna zavřena.
Jako obvykle je potřeba v lednu
2018 se znovu zaregistrovat – registrační poplatky zůstávají již
řadu let ve stejné výši a jsou symbolické - dospělí platí 30,- Kč za
rok, děti do 15 let a důchodci 20,Kč ročně. Knihy se půjčují na stejnou dobu jako v ostatních knihovnách, 4 týdny s možností
prodloužení (je potřeba přijít
nebo poslat e-mail).
Děkuji vedení obce Bohutín a
všem zastupitelům za podporu,
které se knihovně a jejím čtenářům dostává. Děkuji čtenářům, že
do knihovny nacházejí cestu a
stále vyhledávají krásné a voňavé
papírové knížky.
Přeji všem obyvatelům Bohutína
požehnané Vánoce, radost srdci a
pohodu v duši. Ať se atmosféra

svátečních dnů přenese do všech dnů roku 2018, ať jste – jsme
všichni zdraví a spokojení. A když někdy budeme muset pro
spokojenost něco udělat, to vůbec nevadí – budeme si jí více
vážit. Ať se nám v Bohutíně dál hezky žije.

„SOUTěž - NESOUTěž V KNIhOVNě
V minulém čísle Bohutínského zpravodaje vyhlásila Obecní
knihovna Bohutín spolu s obcí Bohutín „Soutěž-nesoutěž,
aneb najděte recept“ pro všechny občany naší obce. Hledali
jsme recepty maminek a babiček, které se vařily nebo vaří
v našich rodinách. Byli jsme velmi zvědaví, kolik odvážlivců se
najde. Upřímně, čekali jsme zájem větší, protože často jsem
v knihovně slyšela – A soutěž žádná nebude? Nakonec se
našlo šest statečných (škoda, že jich nebylo stylově sedm),
kteří šli se svojí kůží na trh, receptů byla přehršel – někteří
dodali receptů více a někteří
účastníci nám trochu zamotali
hlavu. Sešly se totiž recepty
opravdu staré, přesně podle podmínek, ale i ty novější, které podmínky tak úplně nesplňovaly.
Nakonec jsme se však rozhodli zařadit je do naší „minikuchařky“
také – jednak si vážíme snahy autorů a jejich aktivity a jednak vypovídají o tom, která jídla jsou
oblíbená dnes. A jak napsal jeden
z účastníků – každý recept byl na
svém začátku nový…
A tak máme dva recepty na bác
(každý trochu jiný, ale oba určitě
výborné), švestkový koláč s tvarohem, kečup, knedlíky gouďáky, ale
také na cibulovou či šnitlíkovou
omáčku k vařenému masu,
„pajšl“, koroptev či válečný
dort,bonbony na kašel zvané
Pepíky, Járův tvarohový zákusek,
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škubánky nebo uhlířinu.
Všichni účastníci byli pozváni ve čtvrtek 5. 10. 2017 v podvečer do knihovny, kde starosta obce pan Ladislav Turek všem
poděkoval a předal ocenění věnované OÚ – vyhráli všichni, a
tak každý dostal krásnou knihu Josefa Fryše „120 osobností
Podbrdska“ s podpisem autora a „Bohutínskou miniku-

1 syrová brambora
sůl, majoránka, pepř,
1-2 hlavičky česneku
mák na posypání (nemletý)
Postup: do vlažného mléka zadělat kvásek, brambory rozstrouhat, česnek utřít, vše smíchat. Pečeme ve vymazaném
pekáči v předehřáté troubě při teplotě 180-200° dozlatova.
bác (Jana Walczysková)
Suroviny: 1 litr mléka
3 větší vařené brambory
1 kg polohrubé mouky
3-4 palice česneku - utřeného
3 vejce
1 kostka droždí
asi 20 dkg mletých škvarků
lžíci sádla, pepř, majoránka, mák na posypání
Postup: uděláme kvásek a vše v míse zamícháme, asi jako na
hustší lívance, necháme vykynout a vylijeme na dva plechy,
jeden menší a jeden větší, které vylijeme horkým sádlem,
těsto rozetřeme a posypeme stejnoměrně mákem, dáme péci
do vyhřáté trouby asi na 190 st., až je bác pěkně zlatavý.

chařku“. A pak už jsme všichni „po sousedsku“ poseděli, popovídali i zavzpomínali, padaly různé návrhy na pokračování
soutěže - nesoutěže s jinými tématy. A také jsme samozřejmě
ochutnali některé dobroty, protože i když to nebylo podmínkou, téměř každý něco na ochutnání přinesl. Bylo nám všem
moc hezky. Tak třeba zase někdy příště… A ještě jednou velké
poděkování všem účastníkům. Všechny recepty budou určitě
uložené v archivu obce, který se v zimě začne budovat.

Jako bonus čtenářům BZ přikládáme recepty
opravdu ověřené věky:
staroČeský bác (Eva Stehlíková)
Suroviny:
750 g hladké mouky
250 g polohrubé mouky
1 vejce
1,5 kostky droždí
1l mléka
12 lžic sádla rozehřát + škvarky
2 vařené brambory

uHlířina (Milena Kubíková)
Uhlířina je původně jídlo uhlířů, kteří pálili v milířích dřevěné
uhlí a v lese toho moc neměli. Receptů je celá řada (např. smíchané
zbylé knedlíky s brambory či těstovinami), ale toto je prapůvodní
recept naší babičky Milady, narozené roku 1906.

Suroviny: brambory oloupané, nakrájené.
Noky: hrubá mouka, vajíčko a trochu mléka
- udělat těsto.
Nakrájená cibule a sádlo (nešetřit) - osmaží se.
Dáme vařit brambory do většího množství osolené vody. Když
jsou napůl uvařené, děláme lžicí nočky, které vhazujeme do
vařící vody k bramborám a společně dovaříme (nemíchat).
Když je uvařeno, scedíme vodu a promícháme brambory a
noky.
Na talíře dáme noky společně s bramborami a polijeme osmaženou cibulí se sádlem. Je možné také jen omastit sádlem
a posypat šnitlíkem (pažitkou). Kdo by chtěl, může si přidat
osmaženou slaninu nebo kus pečeného masa, ale to už je uhlířina „de-lux“ - takovou ale naše babička nevařila a ani my ji
tak neděláme.
PhDr. Eva Kubíková
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křížovka

Gabriel Laub: neučte děti přiznávat se k chybám, berete jim ... ... tajenku najdete na posledních stránkách našeho zpravodaje.

sPoleČenská rubrika
Setkání seniorů
I v druhé polovině letošního roku se konalo
setkání seniorů - jubilantů, kteří se sešli
dne 4. 11. 2017 od 14:00 hod. na Drmlovce.
Po přivítání starostou obce Ladislavem Turkem
následoval kulturní program
v podání dětí z Mateřské školy Bohutín
a poté následoval koncert dětí ze ZUŠ J. J. Ryby
z Rožmitálu pod Třemšínem.
Všem oslavencům byly předány drobné dárky
vedením obce a sociální komisí.
Tato setkání jsou pro mnohé naše nejstarší
spoluobčany jedinou společenskou akcí, na které
si mouhou zavzpomínat a posedět se svými
vrstevníky, a tak se těší na další setkání.
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Naši jubilanti
v první polovině letošního roku
únor
Josef Teska
Iva Budařová
Anna Průšová
Jiřina Němečková
Josef Formánek
Zdeňka Fukanová
Stanislav Bambas
Karel Šuller
Miroslav Pecháček
Eva Stehlíková
Jiří Holeček
František Šimůnek

Naši jubilanti - I. pololetí 2018
leden
Jaroslav Mašín
Marie Nuslová
Olga Bartoníčková
Dagmar Hlaváčková
Pavel Ďuriš
Blažej Nusl
Pavel Mrkáček
Ludmila Prudká
Vladimír Vávra

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

březen
Jaroslav Kubík
Drahomíra Šindelářová
Eliška Kubíková
Aloisie Milcová
Karel Budař
Jiřina Aksamitová
Božena Strnádková

Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
Vysoká Pec

Hana Podzimková
Vlasta Sedláčková
Julius Kulovaný
Jaroslav Žlutický
Jozef Dubaj
Josef Štěpánek
Věra Vávrová
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Tisová
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec

duben
Anna Dragounová
Elena Kropáčková
Maria Boubelíková
Blažena Kubíková
Jiřina Pekárová
Rostislav Řezníček
Jaroslava Zikánová
Jiřina Vávrová
Jiří Mecnar
Ludmila Melicharová
František Hrdina
Josef Benda
Jiří Mastný
Marie Beranová

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

květen
Monika Piklová
Jaroslav Pikl
Dita Lžíčařová
Květoslava Poláková
Jarmila Pečená
Míla Vrobelů

Bohutín
Bohutín
Tisová
Vysoká Pec
Havírna
Vysoká Pec

Milena Kubíková
Marie Oktábcová
Hana Bělková
Štefan Greschner
Jaromír Jeníček
Hana Kotroušová
Anna Milcová
Jan Vršťala
Daniela Svatoňová
Jiří Procházka
Marie Horáková

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

Červen
Marie Humlová
Květuše Vaňková
Prokop Kubík
Zdeňka Mrkáčková
Věra Oktábcová
Květuše Vaňková
Alena Vajglová
Václav Kiršner
Armín Reichenauer
Květoslava Vršťalová

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

význaMné setkání
Tradiční návštěva dvou bohutínských dam.
Paní Marty Říhové a paní Jarmily Pečené
v domově v Rožmitále pod Třemšínem.
Paní Říhová
je nejstarší občankou Bohutína.
A oslaví dne 16. 2. 2018
99. narozeniny.
Paní Jarmila Pečená,
bývalá předsedkyně sociální komise,
oslaví dne 7. 5. 2018
89. narozeniny.
Za všechny jim osobně dojeli popřát
vše nejlepší a hlavně hodně zdraví
do dalších let zástupci obce.
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vítání obČánků Červen 2017
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O pustili nás

Vítáme nové občánk y
Odobí 1. 7. 2017 - 10. 12. 2017
Houdková Nela
Kříž Michal
Kuška Vendelín
Mraček Martin
Plívová Eliška
Proft Jiří
Vitásek Martin

Období 1. 7. 2017 - 10. 12. 2017
Achačová Jaroslava
Bohutín
Strecker Milan
Vysoká Pec
Turek Václav
Vysoká Pec
Volf Jaroslav
Bohutín
Vyskočilová Marie
Vysoká Pec

Vysoká Pec
Havírna
Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín

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

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

Mateřská škola
O letních prázdninách byly vymalovány některé prostory
mateřské školy – kromě ložnic v 1. patře také šatny, jídelna a
provozní zázemí. Také kuchyně byla nově vybavena konvektomatem, který je vhodný pro šetrnější způsob úpravy pokrmů a vede tak k vyšší nutriční hodnotě připravovaných
jídel a zachování vyššího množství vitamínů v porovnání

s běžnými způsoby tepelné úpravy jídel. A tak se děti po
prázdninách vrátily do krásné a vylepšené školky.
Do nového školního roku 2017/2018 nastoupilo 15 nových dětí z nich 3 děti v předškolním věku. Kapacita mateřské školy se opět naplnila do padesáti míst.
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Nově se naše mateřská škola zapojila do projektu České
obce sokolské „Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky“,
který je podporován Svazem měst a obcí ČR a je realizován
pod záštitou MŠMT. Záměrem tohoto projektu je „pohyb,
jako každodenní potřeba dětí“ a zdravé řešení volnočasových
aktivit. Podporuje první větší zájem o aktivní sportování, ale
také vede k týmové spolupráci, radosti ze splnění úkolů jak u
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jednotlivce, tak ve skupině. Chce podporovat respektování a
rozvoj individuálních předpokladů, které jsou následně přínosem pro celou skupinu. Plnění jednotlivých úkolů by mělo
dětem přinášet radost a potěšení z pohybu. Pomáhá jim naučit se překonávat překážky, rozvíjí jejich samostatnost při
dalším zdokonalování pohybových dovedností. Obsahem
projektu je široká škála činností, do kterých jsou děti zapojovány. Skládají se jak z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností, tak ze základů cvičení na
nářadí či s náčiním. Rozšíření nad rámec pohybových aktivit
jsou činnosti rozumové, kterými cvičební jednotku doplňujeme. Cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a ro-
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zumových aktivit a plnění úkolů je příležitost brát pohyb jako
samozřejmou součást života.
V září proběhlo diagnostické vyšetření zraku dětí. Výsledky tohoto vyšetření dostanou do rukou rodiče, kteří dle
doporučení a svého uvážení mohou s dětmi navštívit očního
specialistu.
Od října začíná ve školce kroužek anglického jazyka pro
nejmenší, který vede paní učitelka Lucie Bernatová.
V kroužku má zapsáno 15 dětí od nejmenších až po předškoláky.
Spolupracujeme s divadélkem Zvoneček, které za námi několikrát do roka přijíždí s novými a
novými pohádkami. Velice nás vždy
pobaví svou vtipnou pohádkou také
divadlo Řimbaba, na které k nám
přijíždí i děti z MŠ Láz.
Skupinka starších dětí pravidelně
na podzim chodí se svým krátkým
programem pobavit naše nejstarší
jubilanty do restaurace Drmlovka.

Sadu vánočních fotograﬁí, které jsou určitě krásným dárkem, pro nás každoročně vyrábí pan Trokšiar, Příbramský fotograf.
Ani letos jsme nezapomněli pozvat paní Lenkou Hamajdovou s její hudební pohádkou „Malá čarodějnice“.
Jakmile se ve školce začínají tvořit a vyrábět čerti, Mikuláši, nebo andělé a učit mikulášsko - čertovské písničky a básničky, je to neklamné znamení blížících se Vánoc. Do začátku
adventu je celá školka vánočně vyzdobená a děti jsou připravené na příchod čertů s Mikulášem, ale i na vánoční vystupování i nadělování nových hraček od Ježíška. Děti
předvedou, co se naučily na besídce pro rodiče, která je naplánovaná na 19. prosince a ve zkrácené verzi den na to při vystoupení
pro veřejnost v Bohutíně před školní
jídelnou.
Krásné zasněžené Vánoce
a hodně štěstí v roce 2018
přeje kolektiv MŠ.

základní škola
Hodnocení strategie školy 2013 – 2017
naše škola 2013 -2017
Ráda bych všem předložila hodnocení strategie a plánu rozvoje školy za uplynulé období. Pokrok je obrovský a popsat
všechny změny by bylo velice dlouhé. Doufám, že se mi podaří
zachytit alespoň nejdůležitější kroky výčtem, a kde je to možné
i výší vynaložených ﬁnančních prostředků.
Naše krásná škola je školou moderní, která je lépe vybavena
než mnoho jiných, i městských škol, má oceňovanou estetickou
úroveň. Pracují zde pedagogové profesionálové, kteří mají
kladný vztah k dětem a k jejich potřebám, snaží se, aby děti činnosti ve škole bavily, pracují na sobě podle svých schopností tak,
aby mohli znalosti a dovednosti dětem předávat s využitím nejnovějších vědecky ověřených poznatků z didaktiky, pedagogiky
i psychologie. Jako ředitelka školy pedagogy i ostatní zaměstnance podporuji v jejich osobnostním rozvoji, pro školu jsme
získali nemalé ﬁnanční částky v projektech, které umožňují zlepšování vzdělávání.
Během hodnoceného období jsme se snažili v celém školním
společenství kultivovat pozitivní klima a partnerské vztahy mezi
žáky a zaměstnanci. Pravidla pro chování každého jednotlivce
jsou zakotvena v novém školním řádu, který byl před jeho schválením školskou radou v roce 2015 diskutován i s rodiči a žáky.
Každoročně si svá pravidla sestavuje i každá třída. Na zjednodušených pravidlech pracoval i školní parlament.
V rámci tříletého projektu Na jedné lodi byla rodičům opakovaně nabízena návštěva vyučovacích hodin a dnů otevřených
dveří. Všichni, kdo měli zájem, tuto nabídku využili. Uspořádáno bylo i několik besed a přednášek, kde účast rodičů byla
mnohem nižší než původně projevený zájem. Vyšší účast rodičů
měly tvořivé dílny, jarmarky a zahradní slavnost. Kladně byla
hodnocena ﬁnanční pomoc vážně nemocným spolužákům z výtěžků těchto akcí, která nyní pokračuje v přispívání nadaci

Dobrý anděl. O výši příspěvku rozhoduje školní parlament.
K posilování harmonických vztahů výrazně napomohly
školní psycholožky, které nám odhalily nové možnosti a přístupy k vyšší individualizaci a zlepšování vztahů. Ve škole pracují od listopadu 2015. Díky nim se uskutečňují harmonizační
dvoudenní kurzy, preventivní program ve třídách i osobní konzultace žáků a rodičů. Významně se podílejí na povinném minimálním preventivním programu pro žáky. K naplňování
speciálních potřeb žáků výrazně napomáhají také asistentky pedagogů, nezastupitelnou roli má např. asistentka žáka s dětským autismem.
K předávání informací o vzdělávacích výsledcích žáků i jejich
chování máme zavedeny pravidelné konzultace každé sudé pondělí v měsíci. Konzultacemi systémem žák – rodič – učitel nedochází ke zkreslování informací ani k nepříjemnému sdělování
důvěrných informací před cizími osobami. Třídní schůzky jsou
svolávány při potřebě předávat a zjišťovat informace týkající se
všech žáků třídy, případně školy. Splňujeme kritéria vyžadovaná
pro vstup do projektu Rodiče vítáni, která byla také zástupcem
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vedení tohoto projektu osobně zkontrolována a kladně byly
zhodnoceny vztahy mezi dětmi a dospělými, radost žáků ve vyučování, samostatnost a slušné vystupování žáků i prostředí
školy.
Ohledně vztahů mezi pedagogy školy proběhl výzkum Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci Šetření sociálního klimatu učitelských sborů ZŠ 2016, kdy jsme se
umístili jako první v celkovém hodnocení kvality a pozitivních
vztahů ze všech šetřených škol.
Co se týče organizačního prostředí školy, zaznamenali jsme
největší posun v rozpoznávání potřeb žáků i učitelů pomocí typologie MBTI a jejím využívání k volbě vyučovacích metod a
hodnocení žáků. Ve škole pracují tři interní mentoři, které může
požádat o pomoc kdokoli z pedagogů. Pak pracují společně na
osobním rozvoji pedagoga tak, aby mohl zlepšit své pedagogické
dovednosti a přenést je do vyučování. Stejný cíl má i další vzdělávání pedagogů, ať již společné ve škole během prázdnin nebo
ředitelského volna, či individuální podle předem stanovených
priorit plánu DVPP daného školního roku.
Pro přehlednost a v rámci vedení žáků k sebehodnocení vytváříme týdenní plány pro jednotlivé třídy s cíli a učivem v jednotlivých předmětech. Pro zachování kontinuity a záznam
průběhu vzdělávání si děti skládají sběrná portfolia, která na
konci roku mění na výběrová. Portfolia si vedou i učitelé, a to
jak v papírové, tak i elektronické podobě.
Děti také mají nově možnost volby témat a svého zapojení
během projektových dnů, projekty jsou často realizovány v heterogenních skupinách. Nejvýznamnější mezi těmito projekty
byl zimní projektový týden 2016, Cirkus Happy Kids 2017 a projektové dny ke Dni Země, olympiádám, mistrovství světa v hokeji či významným výročím, např. sedmistému výročí narození
Karla IV.
Během vyučovacích hodin se snažíme nabízet možnosti volby
metod a postupů, využíváme změny uspořádání nábytku ke střídání forem práce, žáci mohou využívat koberce a podložky ve
všech třídách, často vyučujeme v místnostech školních družin.
Například při čtenářských dílnách či třídních projektech si každý
najde svoje pohodlné a klidné místo, také zde zkoušíme školní
divadlo. Každodenně je využívána školní zahrada během velkých přestávek, pro tělesnou výchovu i pro odpolední aktivity
ve školní družině a školním klubu. Hřiště zde je ohrazeno
ochrannými sítěmi, ale nutně by potřebovalo umělý povrch,
neboť vzhledem k intenzitě využívání a podkladu ho již nelze
zatravnit.
Nejviditelnějšími změnami jsou opravy budovy školy a
úpravy jejího okolí. Po zásadních rekonstrukcích v minulých letech (přeměna školní zahrady z užitkové na hrací a sportovní,
přestavba toalet z hobrových kójí na zděné, změna kotelny
z uhelné na LTO včetně nových rozvodů, radiátorů a regulace,
moderní odpružený povrch tělocvičny, vestavba podkroví novější budovy) došlo na zateplení fasády a změnu barvy školy, výměnu oken a vchodových dveří, což zasáhlo ještě školní rok
2012/2013. Větší část prostoru před školou byla vydlážděna zámkovou dlažbou. Do tříd prvního stupně byly pořízeny nové
školní lavice a židle (183 tis. Kč) a nábytek ﬁrmy Merkur Interier, který se osvědčil ve zkoušce kvality v nové školní družině
(112 tis. Kč).
V roce 2013 byla rekonstruována nejstarší místnost školní

budovy – původní byt ředitele – na školní klub (stavební úpravy
232 tis. Kč). Stáří budovy se ukázalo v celé kráse – druhou školní
družinou a touto místností je obestavěna původní pec. Rovněž
byly vydlážděny a opraveny sklady a zadní vchod školy. V zadním dvoře školy byl vybudován prostor pro kola žáků a položena zámková dlažba (100 tis. Kč) a ředitelka školy během
prázdnin vytvořila okrasnou zahradu – upravila povrch a vysázela rostliny v zadní i přední části prostor zadního dvora.
Nové fasády se dočkala i školní jídelna, po výborné spolupráci
s architektem se podařilo vymyslet bezpečnější uspořádání terasy, vchod je nyní z obou boků a děti nevcházejí přímo do silnice. Na zakázku byl osázen prostor mezi terasou a chodníkem.
Nyní terasa slouží jako podium při vánočních setkáváních obce.

Jednu ze tříd jsme vybavili novými lavicemi a židlemi jako
zkoušku kvality dražšího nábytku, protože židle, které jsou nejlevnější a vyhrály vzhledem k ceně výběrové řízení, nevyhovují
a vržou tak, že se ve třídách špatně pracuje.
Ve vybavování vnitřních prostor školy jsme pokračovali i
v dalším školním roce 2014/2015. Zakoupili jsme lavice a židle
ﬁrmy Alluxon do dalších tříd (200 tis. Kč) a nábytek do tříd druhého stupně (198 tis. Kč). Z peněz získaných v projektu ICT nás
baví jsme mohli všem učitelům pořídit kvalitní tablety a další
drobný hardware (200 tis. Kč) a software včetně mnoha elektronických učebnic (90 tis. Kč). Většinu počítačů ve škole máme
díky získaným grantům, nejvíc z tzv. šablon. Další počítače a notebooky bohužel většinou přesluhují, jsou starší pěti a více let.
Počítačová učebna potřebuje nutně celkovou obnovu. Dobře
fungující počítače jsou mj. nutné i kvůli pravidelnému elektronickému testování ČŠI či k interaktivním tabulím ve třídách. Pro
zamýšlený přechod na elektronickou klasiﬁkaci a evidenci by
byly využity nepřestárlé a technicky i softwarově vyhovující počítače stávající. Děti rovněž volají po informačních koutcích do
tříd.
Kabinety jsme v tomto roce dozásobili mnoha pomůckami
pro činnostní učení na 1. i 2. stupni.
Dokončeny byly i opravy ve školní jídelně – jídelna má novou
podlahu, místnost rozjasňuje zátěžový povrch (115 tis. Kč) a
staré stoly a darované židle nahradily kvalitní stoly a dřevěné
židle (115 tis. Kč).
Ve školním roce 2015/2016 jsme nakoupili lavice a židle do
dalších tříd (280 856 Kč), dokončili jsme vybavování všech tříd
nábytkem (197 803 Kč) a pořídili jsme pátou interaktivní tabuli,
tentokrát na 2. stupeň. Ze dvou výzev EU OPVK 56 a 57 jsme
vybavili školní dílnu nářadím pro žáky a přípravnu pro učitele a
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zlepšili podmínky pro rozvoj čtenářské gramotnosti zřízením
třídních knihovniček i zakoupením elektronických čteček. Z investic byly vybudovány ochranné sítě kolem hřiště na školní zahradě (121 tis. Kč).
V roce 2017 jsme nákupy zaměřili na pomůcky pro rozvoj
nadání žáků, manipulativní činnosti, výuku matematiky. Pro
společné prostory jsme zakoupili dětmi žádané sezení na chodby
a abychom eliminovali problémy s častým ztrácením klíčů od
šatních zámečků, zakoupili jsme jako první vzorek šatní skříňky
s číselným kódem pro jednotlivce. Každá třída má relaxační koutek s kobercem, všichni mohou používat pěnové podložky, na
prvním stupni mají děti sedáky. V následujícím období bude
nutná úprava povrchů ve třídách prvního stupně.
Opravami nebo rekonstrukcí prošly téměř všechny části školních budov, obec ještě plánuje opravy střechy. Částečné riziko
představuje část starých rozvodů elektřiny.
Škola má zpracovány také projekty na novou počítačovou
učebnu, přírodovědnou a jazykovou učebnu. Vedení školy společně s panem starostou Turkem a panem architektem promysleli další možnosti rozšíření školy o prostory bývalé kotelny na
chybějící prostory pro sportovní využití a o přístavbu školy do
školního dvora pro chybějící šatny, bezbariérový vstup do
prvního patra a multimediální učebnu. Pokud obec jako zřizovatel a majitel budovy rozhodne o tomto rozvoji školy, musí být
zpracovány projekty. Existují možnosti požádat o granty na tato
rozšíření, které se ale brzy uzavřou. Podmínka, kterou je uvedení možností rozvoje školy v plánu rozvoje MAP Příbram, je ze
strany školy splněna.
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen
ŠVP) máme zpracovaný jako program Škola porozumění a bezpečí od roku 2007. Ve sledovaném období jsme stále pracovali
podle jeho ﬁlozoﬁe, školu absolvovali první žáci, kteří se podle
něj učili celých devět let. V roce 2013 byl zkontrolován ČŠI. Poté
proběhlo několik doplnění a drobných úprav v podobě dodatků.
Úpravy probíhaly jednak na základě úprav Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který vydává MŠMT,
a jednak na základě analýzy ŠVP a jeho vyhodnocení pedagogy
školy včetně návrhů žáků a rodičů. Nejpodstatnějšími úpravami
na základě RVP je doplnění výstupů a učiva k bezpečnosti a chování při běžných rizikových situacích i při mimořádných událostech, výchově ke zdraví, branné a dopravní výchově, ﬁnanční
gramotnosti, změn v oblasti člověk a svět práce a kapitola Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Částečně se
měnily učební plány. Výrazně byla změněna oblast cizí jazyk.
Nově byl zaveden druhý cizí jazyk jako povinný. Druhý cizí jazyk
– německý jazyk jsme nabízeli již od samého vzniku ŠVP, takže
nenastal žádný problém jako v některých školách.
Na základě vlastního hodnocení školy a strategií rozvoje jsme
upravovali výstupy i učivo v českém jazyce (genetická metoda
výuky čtení, výchova ke čtenářství), anglickém a německém jazyce a matematice (rozvržení učiva a doplnění prostředí). Na základě zájmu žáků jsme rozšiřovali nabídku volitelných předmětů
– sportovní aktivity, praktika v přírodovědných předmětech, cvičení z matematiky a českého jazyka, mediální výchova, informatika, konverzace anglický jazyk, domácnost. Byly doplněny
nepovinné předměty zdravotní tělesná výchova a anglický jazyk.
Se vznikem školního klubu byl vytvořen ŠVP i pro školní klub.
V důsledku zavedení povinných přijímacích zkoušek na
střední školy jsme upravovali od školního roku 2015/2016

učební plán ve prospěch českého jazyka a matematiky, vzdělávací obor dramatická výchova byl z povinných předmětů přesunut do volitelných, hodinová dotace výchovy k občanství a
pracovních činností byla snížena na 3 h. Zachována byla časová
dotace volitelných předmětů. Upraveny byly i celoškolní projekty, zachovat chceme projekty podporující široký záběr průřezových témat a naplňující cíle RVP včetně povinných
kompetencí.
V posledních letech dochází ke generační výměně pedagogického sboru, dvě paní učitelky jsou na mateřské dovolené. Pedagogický sbor se výrazně omladil, ve škole je hodně mladých
kolegů, kteří přišli učit s nadšením, ale pedagogické fakulty je
nevybavily všemi dovednostmi, které moderní škola potřebuje.
Proto využívají podporu a vedení od zkušenějších kolegů a společně vytvářejí novou strategii a kulturu školy na základě dosavadních zkušeností i nových možností a příležitostí, které
přináší pokrok ve vědě, technologiích i nové požadavky současného světa přímo kolem nás a hlavně výhled do budoucnosti našich žáků. V naší škole pokládáme za potřebné skloubit
předávání základního objemu znalostí a dovedností jako základních kamenů vzdělání a zároveň umožnit prožití úspěchu
každému žákovi, pomoci mu najít a podporovat jeho talent a
nadání. Velmi důležité je pro nás dosažení maximálního rozvoje
každého jednotlivce na základě vzájemné spolupráce, podpory a
úcty.
Považuji naše pedagogy za profesionály, kteří naplňují, jak
nejlépe umí, strategický cíl používání metod vedoucích k aktivnímu učení žáků. Míra konstruktivistického přístupu ve vyučování převyšuje málo účinnou transmisi. Rovněž se snižuje míra
frontálního vyučování, učitelé umějí střídat činnosti, podporují
kooperaci, vnitřní motivaci a radost z „aha“ momentů. Soutěživost ve vyučování omezujeme ve prospěch kooperace a spolupráce, ponecháváme ji ve sportu a vhodných mimoškolních
aktivitách. Rezervy ještě máme v oblasti předávání a posilování
některých postojů k životu, např. přijímání zodpovědnosti každého žáka za svoje učení, šetření školního majetku a ohleduplného chování mezi dětmi. Někdy bohužel vzniká tlak rodičů na
pedagogy v krátkodobém a pro děti často škodlivém zájmu jejich
dětí, nechtějí připustit problémové chování dětí ani slyšet argumenty, které školu vedou k pokrokovým změnám. Škola nemůže vyhovět každému, všichni máme své vlastní, rozdílné
zkušenosti ze školy, z rodiny, ze života.
Rozhodování ve škole probíhá demokraticky, zásadní dokumenty jsou společně zpracovávány tak, abychom vyhověli legislativě a míra prospěšnosti zasáhla co nejširší skupinu žáků. Naši
pedagogové se neustále vzdělávají, skutečně poctivě pracují a
touží po úspěchu každého dítěte v naší škole, jsou ochotni každému dítěti i rodiči naslouchat a hledat cesty výhodné pro každého žáka. Každý člen týmu naší školy umí předávat různé
dovednosti různým způsobem, navíc máme výhodu, že se ve
škole se všichni poměrně dobře známe, proto pokládáme za
vhodné občasné vzdělávání dětí v heterogenních skupinách, což
nám umožňují volitelné předměty, mezitřídní a celoškolní projekty i občasná výměna pedagogů.
Velkou devizou školy jsou projekty, ať jsou to projekty vyhlašované MŠMT, krajem nebo ty naše celoškolní a třídní. Během
sledovaného období jsme samostatně zpracovávali pět velkých
projektů a ve dvou dalších velkých projektech jsme byli účastníky, celkem jsme v nich získali přes 4 miliony korun. Všechny
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projekty výrazným způsobem umožňují zlepšovat vzdělávání
v naší škole. Učí se nejenom žáci, ale i učitelé, kteří kromě podstatných činností, což je vzdělávání žáků s využitím získané materiální a softwarové podpory, nesou na svých bedrech navíc
velkou zátěž v podobě nutné administrativy, zpracování všech
písemných podkladů, hodnocení, monitorovacích zpráv, výběrových řízení a podobně.
V operačních programech EU OP VK a OP VVV jsme zpracovávali projekty v několika výzvách, v pěti jsme získali podporu
v projektech s registračními čísly: CZ.1.07/1.4.00/21.2333,
CZ.1.07/1.3.00/51.0015,
CZ.1.07/1.1.00/56.2310,
CZ.1.07/1.1.00/57.0213, CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003346.
Co všechno nám projekty umožnily? Skutečně mnoho. Dva
roky dělit třídy na hodiny některých předmětů na prvním
stupni, vyučovat nový volitelný předmět informatiku, vytvářet
vlastní digitální učební materiály (DUM) a sdílet DUMy ostatních účastníků, nakoupit nové vybavení školy - interaktivní tabuli, počítače, notebooky, tablety a software k nim, výukové
programy, elektronické učebnice, učební pomůcky, uskutečnit
projekt pro minimální preventivní program, zavést čtenářské
dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti včetně nákupu 400 knih a osmi elektronických čteček,
uskutečnit zahraniční jazykový kurz pro učitele, zahraniční stínování pro pedagogy vyučující matematiku a přírodovědné
předměty v zahraničí, zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt
pro 40 žáků na pět dnů ve Velké Británii s výukou 9 vyučovacích hodin v anglickém jazyce a s poznávání reálií, vyučovat anglický a německý jazyk formou blended learning, znovu zapojit
žáky do práce ve školní dílně, kterou jsme nově vybavili nářadím, zvýšit kompetence pedagogů při integraci informačních a
komunikačních technologií do výuky, zavádět programy pro rozvoj matematické gramotnosti a zvýšit kompetence při práci s integrovanými žáky, nadále zaměstnávat školního psychologa.
Celkem jsme v těchto projektech získali 3 577 124 Kč.
V dalších velkých projektech jsme byli spolupracujícími partnery. V projektu Mentoringem ke kvalitě byli proškoleni tři interní mentoři, vedení školy prošlo vzděláváním v koučovacím
přístupu ve vedení lidí, podíleli jsme se na vzniku kompetenčního rámce kvalitního pedagoga – mnoho použitých příkladů
dobré praxe bylo z naší školy, všechny nabyté dovednosti jsme
přenesli do školní praxe.
V projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem jsme spolupracovali s Gymnáziem
Příbram VII, Komenského 402. Pro naši školu byly zorganizovány přírodovědné exkurze a projektové dny na gymnáziu, které
měly děti zcela zdarma, učitelé přírodních věd se dále vzdělávali.
Zapojili jsme se i do dalších menších projektů. Například do
projektu Vzdělávání pro zdraví na základních školách, který organizovala obecně prospěšná společnost Magdaléna a který byl
zaměřen na zdravý životní styl a prevenci rizikového chování
dětí. Spolupracujeme v rámci projektu Pomáháme školám
k úspěchu, účastníme se workshopů v rámci Festivalů pedagogické inspirace.
Nejvýznamnějším celoročním projektem je již od roku 2006
projekt Škola podporující zdraví, který řídí SZÚ Praha. Pracovali jsme již ve třetím čtyřletém období. Dlouhodobé plánování
školy je na tomto projektu postavené, vede nás k dodržování
jeho zásad postavených na třech pilířích - pohoda prostředí,

zdravé učení, otevřené partnerství. Supervizorka tohoto projektu, paní učitelka Sláviková, ho stručně zhodnotila: „Od počátku vstupu se toho v naší škole mnoho změnilo, podstatně se
zkvalitnilo prostředí školy, panuje zde rodinné klima a daří se
nám plnit cíl, aby vyučování probíhalo v nestresujících podmínkách. Stále vytváříme a zdokonalujeme bezpečné prostředí pro
žáky jak z hlediska úrazové prevence, tak vštěpování zdravého
životního stylu. Náš školní vzdělávací program jsme pojmenovali Škola porozumění a bezpečí. V naší škole tedy usilujeme o
porozumění mezi učitelem a žáky i o porozumění mezi žáky navzájem, porozumění sami sobě a porozumění tomu, co se učíme.
Snažíme se, aby všechny naše děti byly připravené se neustále
vzdělávat, aby byly schopné formulovat a obhájit svůj vlastní
názor, aby děti byly otevřené a slušně vystupující. Hledáme
cesty, aby škola byla pro děti smysluplná, nenudily se a učení je
bavilo.“
Mnoho dalších projektů je popsáno v jednotlivých výročních
zprávách, prezentovány jsou na webu, školním facebooku i v tištěných dokumentech pro archiv školy. Jsou mezi dětmi velice
oblíbené, kladně je hodnotí většina rodičů. Umožňují nám propojovat život školy s realitou, dávají dětem prostor pro vzdělávání podle různých zájmů a rozšiřují možnost výběru a vlastní
volby činností. Často se díky nim ukáže dosud neobjevený talent nebo nečekaná znalost či schopnost některého z žáků.
Mimoškolních akcí a dalších aktivit má škola rok od roku víc
a víc, mnohé z nich jsou již tradicí – jarmarky, zahradní slavnost,
různá vystoupení, dobročinné akce apod. Žáci si prostřednictvím školního parlamentu řídí mnoho akcí sami. Vyzdvihnout je
potřeba dlouhodobě perfektní spolupráci se ZUŠ J. J. Ryby
v Rožmitále pod Třemšínem, která má v naší škole již od roku
1996 pobočku.
Během období 2013 – 2017 aktivně pracovala v naší škole
školská rada, ve které spolupracují zástupci školy, rodičů a zřizovatele školy.
Ve sledovaném období ve škole proběhly dvě kontroly ČŠI.
První v prosinci 2013 uvedla v hodnocení průběhu vzdělávání
následující zjištěné skutečnosti: příkladný rozvoj čtenářské gramotnosti, systematický a kreativní rozvoj, rozvoj kritického
myšlení dětí, příkladný rozvoj sociální gramotnosti, příznivé sociální klima, výuka matematiky Hejného metodou je příkladem
dobré praxe, přírodovědná gramotnost je na požadované úrovni,
podporována je projekty, informační gramotnost a rozvoj komunikace v cizím jazyce je na požadované úrovni. V hodnocení
výsledků vzdělávání: výstižné slovní hodnocení pokroku žáků,
dobré celkové výsledky vzdělávání. V závěrech: řízení školy je
nadstandardní, ředitelka efektivně zapojuje školu do projektů,
které jsou využívány zejména ke zlepšení vzdělávání, mezi silné
stránky školy patří i účinná prevence sociálně patologických
jevů, prohlubování odborné kvaliﬁkace učitelů v rámci DVPP,
kvalitní uvádění začínajících učitelů do praxe. Škola nemá dostatek odborných učeben. Pracovní sešity hradí zákonní zástupci
žáků. ČŠI navrhuje: motivovat nekvaliﬁkované pedagogy k doplnění odborné kvaliﬁkace; motivovat školní metodičku prevence, koordinátory ICT, ŠVP a environmentální výchovy k
absolvování specializačního studia. Zvýšil se počet žáku a tříd.
I nadále si škola udržuje kvalitní úroveň řízení a vzdělávání.
Další kontrola ČŠI proběhla v září 2015 podle § 174 odst. 5
školského zákona. Výsledky: oblast řízení má nadstandardní
úroveň, personální předpoklady vykazují sice rizika v oblasti od-
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borné kvaliﬁkovanosti pedagogů, ale přesto umožňují plnit na požadované úrovni obsah vzdělávání
stanovený v ŠVP ZV, materiální i ﬁnanční předpoklady umožňují realizovat na požadované úrovni cíle
stanovené v ŠVP ZV, průběh vzdělávání ve vztahu ke
vzdělávacímu programu je na požadované úrovni, výsledky vzdělávání v ZŠ jsou na požadované úrovni.
Závěry: silné stránky jsou řízení školy, podnětné
prostředí pro vzdělávání, zapojení všech pedagogů
do DVPP, škole se daří zapojovat do různých projektů
a jejich prostřednictvím zlepšovat podmínky pro
vzdělávání. Nedostatky neodstraněné na místě: čtyři
pedagogové zajišťují výuku bez požadované odborné
kvaliﬁkace. Zhodnocení vývoje školy ve sledovaných
oblastech od data poslední inspekční činnosti: v
úrovni řízení školy nedošlo ke změnám, ZŠ pokračuje
ve výuce matematiky Hejného metodou, výsledky
vzdělávání žáků jsou dlouhodobě stabilní.
Všechny výše uvedené skutečnosti a dosažené úspěchy dokládají zvýšené úsilí a nasazení všech zaměstnanců školy. Uskutečněné změny se vždy děly promyšleně a na základě
společného plánování a rozhodování, v souladu s ﬁlozoﬁí našeho ŠVP Škola porozumění a bezpečí. Vždy jsme přitom měli
na paměti to nejdůležitější, čímž je pro nás rozvoj, úspěch a pokrok každého našeho žáka.
Děkuji všem pedagogům i zaměstnancům školy, kteří během
sledovaného období svědomitě plnili zadané úkoly. Strategický
plán školy se spoluprací celého školního týmu podařilo téměř
beze zbytku naplnit.
Mgr. Vladimíra Melicharová, ředitelka školy
*************************************************************************

anglické Představení
Dne 21. 11 2017 nás již podruhé poctil svou návštěvou divadelní spolek e Bear Education eater se svým interaktivním
divadelním představením v angličtině. Žáci 1. stupně zhlédli hru
Jackie and the Giant, druhý stupeň pak hru e Detectives.

den jazyků
Žáci 8. a 9. ročníku se v týdnu od 25. do 27. září zapojili
do akce Evropský den jazyků. Cílem tohoto svátku je propagace
jazykové rozmanitosti a studium cizích jazyků v zemích Evropy.
V letošním roce jsme zvolili téma mezinárodní spolupráce a
setkávání. Žáci měli za úkol v hodinách cizích jazyků kreativně
ztvárnit toto téma. V rámci vlastní tvorby žáků vzniklo několik
plakátů s jazykovou tematikou, komiksy s rozhovory různých
osob v různých jazycích, jedna fotostory se základním rozhovorem dvou mladých lidí a jedna skupina nacvičila divadelní představení.
Všeobecně si žáci akci chválili a rádi by v akci pokračovali i
v dalších letech. Příští rok se budeme těšit na další podařené
projekty.
Mgr. Iva Břendová

Představení Jackie and the Giant bylo zaměřené zejména na
jednoduchou slovní zásobu, porozumění proto nedělalo problém ani nejmenším dětem. Příběh byl o malé holčičce, která
utíká před zlým obrem, který ji chce sníst. Jackie proto musí
pracovat i se žáky, aby obra společně přemohli.
Představení e Detectives bylo zaměřené na pokročilejší angličtinu žáků 2. stupně. Jednalo se o detektivní příběh zasazený
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do anglického kabaretu. Jsou zde tři hlavní postavy - Michael,
Christopher a Silvia, jeden z nich je však při posledním vystoupení zabit. Zde musí sami žáci odhalit pachatele. Po herecké
stránce bylo divadlo velice dobře zpracované. Navíc se zde objevovalo mnoho vtipných scén.
Zeptal jsem se některých mých spolužáků z 2. stupně, jak jim
se divadlo líbilo:
„Divadlo bylo velice povedené a vtipné. Já osobně jsem rozuměl všemu, co herci řekli. Ti dokázali perfektně spolupracovat
s publikem, a dokonce si mě i vytáhli na pódium. Zahrál jsem si
s nimi pár scének... Myslím si, že i když někteří nemuseli rozumět každému slovu, tak se určitě hodně zasmáli.“
Denis hordijenko, 9. třída
„K anglickému divadlu jsem byl ze začátku mírně skeptický, jelikož jsem neviděl předchozí představení. Nevěděl jsem, co mě
čeká. Každopádně mé obavy ohledně divadla pominuly ihned po
příchodu herců na scénu. Už v tu dobu jsem věděl, že to jsou
sympatičtí lidé. Celkově bych to shrnul, že to bylo velmi povedené, herci byli skvělí. Příběh byl zajímavý a donutil nás přemýšlet “
František Kulovaný, 8. třída
„Divadlo bylo dobré. Velmi jsem se u něho zasmála, přestože
jsem nerozuměla úplně všemu doslova.“
Aneta Šivarová, 7. třída
*************************************************************************

Plavecký výcvik 1. – 4. třídy
Od září do listopadu 2017 prošla 1. – 4. třída plaveckým výcvikem, který probíhal na plaveckém bazénu v Příbrami. Sestával se z deseti lekcí.
Pro některé žáky to byl kurz začátečnického plavání, pro některé již zdokonalovací kurz. Pro obě skupiny byl však nesmírným přínosem. Děti plavaly poctivě celou vyučovací dobu
různými plaveckými styly, skákaly do vody a samozřejmě zbyl i
čas na hry ve vodě.
Na závěr kurzu se konaly plavecké závody, nejlepší trojice
z každé třídy v kategorii chlapci – děvčata byla odměněna diplomem.
Poslední hodinu jsme si mohli ve vodě jen hrát, přinést si
hračky a využít i různých pomůcek plaveckého bazénu. Moc
jsme si to užili!

Jako hodnocení dostali všichni Mokré vysvědčení. Založíme
si ho do portfolia, ať vidíme, jak se v plavání zlepšujeme i nadále.
Mgr. Lenka Malá
*************************************************************************

soutěž Mladý cHeMik
Počátkem měsíce října se žáci
9.třídy účastnili školního kola soutěže Mladý chemik. Do druhého
kola, které se uskuteční v polovině prosince v Praze na Masarykově střední škole chemické,
postupuje Michal Haušild a Petr
Švejnoha.
Ing. Marie Traxlerová

*************************************************************************

jablíČková krása v zš boHutín
V pátek 20. října 2017 se v ZŠ Bohutín konal další ročník soutěže O nejkrásnější jablíčko 2017. I v letošním roce se stoly zaplnily množstvím nádherných zelených, červených i barevných
plodů, na které jsme všichni měli velkou chuť. Některá jablíčka
byla i s lístky a některá byla dokonce vyzdobená výtvarně – doplněna papírovým červíkem…
Naším úkolem bylo však jen prohlížet a hlasovat, nikoliv
ochutnávat. Během dopoledne se v hodnocení vystřídaly
všechny třídy. Všechna jablíčka obdržela nějaký ten hlas, ale nejvíc jich mělo jablko Dominika Švehly z 5. třídy, na 2. místě bylo
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obrovské jablko Zbyňka Turka ze 3. třídy a na 3. místě jablíčko
Natálky Vítkové z 5. třídy.
Zároveň jsme hledali největší maxijablka. Letos jednoznačně
zvítězilo jablko Zbyňka Turka, které vážilo 670 g! S odstupem se
na 2. místě umístila jablka Anety Makové ze 3. třídy a na 3.
místě Moničky Ráczové z 1. třídy.
Letošní podzimní výzdobu výstavy nám vylepšili krásnými
vykrajovanými dýněmi žáci 7. třídy a žáci 3. třídy svými vystřihanými jablíčky.
Vítězům gratulujeme a ať si všichni na svých soutěžních jablíčkách moc pochutnají!
Mgr. Lenka Malá
*************************************************************************

něMecká jazyková aniMace
Dne 24. listopadu 2017 navštívila naši školu jazyková animátorka z Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Tandem nabízí školám bezplatné realizace
jazykových animací v rámci projektu Němčina nekouše, který je
zaměřený na podporu motivace u žáků učících se němčinu jako
druhý cizí jazyk. Jazyková animace je nekonvenční a zároveň zábavná metoda, jejímž cílem je přiblížení základů cizího jazyka a
prohloubení již získaných jazykových znalostí.
Tyto speciální jazykové hodiny proběhly v šestém až devátém
ročníku. Animátorka komunikovala se žáky velmi otevřeným
způsobem a snažila se jim ukázat, jaké obzory se jim s němčinou mohou otevřít a vysvětlila, jak je němčina důležitá pro pracovní trh nejen v České republice.

Děti se nebály, a tak pomalu přišli i další čerti.
Dětem se čerti líbili a většina se je odvážila i pohladit a společně se s nimi
vyfotografovat. Návštěva
školky proběhla ve velmi
pěkné a příjemné atmosféře. Děti dostaly balíčky
se sladkostmi a ovocem.
Mikuláš jim slíbil, že přijde ještě večer k nim domů.
Pak jsme odjeli linkovým autobusem do naší školy. I tato
cesta byla pro nás, ale i cestující v autobuse, zážitek.
Po krátkém oddychu ve škole jsme procházeli jednotlivé třídy.
Děti na prvním stupni dostaly od Mikuláše bonbony s obrázkem, prvňáčkové navíc bublifuky. Všichni měli připravené básničky. Mikuláš s čerty prošel pak i druhý stupeň naší školy.
Mikulášská nadílka se deváťákům vydařila. Ale pak sami
uznali, jaká to byla dřina, věnovat se tak dlouho dětem a vydržet
vedro v kožichu a v masce. Za sebe bych své deváťáky chtěla
velmi pochválit za velmi disciplinované chování a vystupování.
Mgr. Blanka Krýdlová, třídní učitelka

Následně se žáci v jednotlivých hodinách zapojili do různých
jazykových aktivit. Naučili se pár nových slov, snažili se komunikovat bez ohledu na stoprocentní jazykovou správnost. Hodiny byly vedeny zábavnou a hravou formou, měly u žáků velký
úspěch. Doufáme, že se nám tímto způsobem podařilo podpořit
motivaci o německý jazyk a budeme se snažit, aby žáky němčina
bavila a byla pro ně přínosem.
Mgr. Iva Břendová
*************************************************************************

Mikulášská nadílka s anděly a Čerty
V úterý 5. prosince 2017 jsme se s žáky deváté třídy sešli před
mateřskou školou na Vysoké Peci. Ovšem ne jako malí předškoláčci, ale jako andílci a čerti. Ani Mikuláš nechyběl. Ve školce na
nás čekaly děti s připravenými básničkami a písničkami, kterými
Mikuláše se třemi anděly a dvěma hodnými čerty přivítaly.
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sdH boHutín
I druhá polovina roku 2017 byla v SDH Bohutín ve znamení
práce. Nejprve se hasiči velice aktivně zapojili do pouťových
oslav, které započaly v pátek zpívající vodní fontánou, kterou
spolupořádali s kamarády z Vysoké Pece a Lázu. V sobotu pořádali pouťovou zábavu ve stanu na návsi. Již tradičně hrála k poslechu i tanci skupina Dynamic, která vždy přiláká velké
množství tanečníků. K úspěchu přispělo i krásné letní počasí.
V neděli pokračovali především malí hasiči ukázkou pouťového
miniútoku na fotbalovém hřišti. Obě skupiny bohutínských mladých hasičů uhasily hořící domečky. Vzhledem k tomu, že obě
skupiny byly úspěšné, ocenil je starosta obce medailemi a poháry.
Poté se několik zástupců sboru, či jejich děti proměnili ve fotbalisty a zúčastnili se pouťového turnaje „O pohár starosty obce“.
Do akce se hasiči vrhli, když hořelo v areálu ﬁrmy TOR-IN.
K zásahu vyjela obě hasičská auta a pomáhali všichni hasiči, kteří
mohli. Náležitou odměnou jim byla pochvala od profesionálních
hasičů z Příbrami.
Během zbytku léta i podzimu jezdili nadále dělat požární
dozor na fotbalové zápasy 2. ligy 1. FK Příbram. Několikrát i tam
museli zasáhnout, neboť nenechaví fanoušci si stále pronesou
nejrůznější světlice…
Když už získala hasičská zbrojnice nový kabát, došlo i k úklidu
hasičárny a k drobným úpravám uvnitř.

Hasiči se zúčastnili několika soutěží, především memoriálů
u spřátelených sborů.
Opět i v letošním roce vyslali svůj soutěžní tým do soutěže
„Zelňačka na Řimbabě“. Určitě zelňačkou zaujali, jak jinak by šla
tak rychle „na dračku“.
Dospělí hasiči postavili 1. prosince vánoční strom a následný
den jej ozdobili. První adventní neděli tak již strom svítil.
O týden později pořádali výroční valnou sboru.
Malí hasiči začali cvičit od počátku září. Sešlo se jich celkem
20, což znamená, že o „hasičák“ je stále zájem. Některé děti
dospěli do věku 11 let, proto od letošního ročníku, začíná stejně
jako školní rok, mohou cvičit
ve třech kategoriích: mladší,
starší a dorost. První, co
malé hasiče čekalo, byla pohádková louka, kde měly děti
možnost vyzkoušet si něco
málo z jejich činnosti, zároveň se zúčastnili Neckyády, a
nejen zúčastnili, ale soutěž
vyhráli. Za nedlouho odjeli
na soustředění k Sobenskému rybníku, kde se připravovali na 1. část hry
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Plamen, tedy na štafety. První říjnovou sobotu se pak utkali
s další 20 týmy v každé kategorii. Dorostenci soutěžili ve dvojboji. I když děti nebyly v první polovině, byly šikovné. Nezískaly
totiž žádné trestné body.

poru. Vedoucí dětí kromě výše uvedeného děkují za podporu samotnému sboru, rodičům za psychickou podporu a spřáteleným
sborům za jakoukoli pomoc (SDH Podlesí a SDH Nečín).

Poté soutěžily v Zimní soutěži v tělocvičně HZS Příbram. Přestože vedoucí vkládali větší naději do týmu starších, překvapily
mladší děti, které nejen že nasbíraly mnohem méně trestných
bodů, ale z celkového počtu 24 družstev skončily přesně v polovině.

SDh Bohutín přeje všem příjemné a klidné
vánoční svátky a pod stromeček především pevné zdraví!
Dětem i nějakou tu maličkost, která jim rozzáří oči.
Do nového roku vstupte tou správnou nohou a to,
co jste nestihli letos, dokončete v příštím roce.

9. prosince jich přišlo 14 na výroční valnou hromadu, kde zaujaly kulturním pásmem, recitovaly básničky s hasičskou tematikou. Odměnou jim byl řízek a sladkost. Své působení v tomto
roce zakončily 12. prosince vánoční schůzkou, na kterou jim hasičský „Ježíšek“ přinesl nějaké dárečky. Všichni se zase uvidí až
v únoru 2018. Budou se připravovat na závod požárnické všestrannosti a štafetu dvojic, které se budou konat v Bohutíně.

Připravované akce:
20. ledna 2018
hasičský ples na drmlovce od 20:00 hod.
13. února 2018
masopustní rej v bohutíně od 15:45 hod. na návsi

Na koci roku je vždy nutné poděkovat těm, kterým jsme nestihli poděkovat během roku. SDH Bohutín děkuje všem svým
sponzorům, kteří přispívají na ples či masopust, všem, kteří se
nejen na těchto akcích podílejí a obci Bohutín za ﬁnanční pod-

Za SDh Bohutín Klára Bambasová

sdH vysoká Pec
Konec roku se kvapem blíží a my skládáme účet za druhé pololetí tohoto roku. Léto pro nás bylo obdobím tradičních akcí.
Mezi ně patří pomoc při organizování fontány. Letos byla mimořádně úspěšná, vydařilo se počasí, takže barvy fontány byly
úžasné, což ocenila veliká účast občanů. Také se uskutečnil
pouťový fotbalový turnaj, z kterého si družstvo našich mužů
odneslo krásný pohár za 1. místo.
Měsíc srpen s sebou přinesl plánovaný výlet do Domažlic na
vyhlášené Chodské slavnosti, kterého se mohli zúčastnit všichni
členi našeho sboru. Je naší povinností zmínit také velmi nepříjemnou událost, která prověřila naše hasičské schopnosti a dovednosti. Jedná se o požár podlahového centra na Vysoké Peci,
u kterého jsme zasahovala společně s dalšími jednotkami
hasičských sborů a dokázali, že jsme schopni spolupráce
a fungujeme na velice dobré úrovni.
V září proběhla neckyáda, které jsme se jako takové letos nezúčastnili, ale za to jsme pro všechny účastníky i hosty připravovali chutné pohoštění.
Myslíme si, že je na místě zmínit, že náš sbor nesbírá úspěchy jen v hasičských činnostech, ale i v činnostech jiných. Každý
rok v září se naši dva členové, jmenovitě Hudeček Václav ml. a
Hudeček Vojtěch, účastní amatérského rally, kde se letos umístili na
19. místě z celkového počtu jezdců
a již druhý rok obhájili krásné 1.
místo ve své skupině.
V říjnu proběhlo námětové cvičení v Lázu, kde jsme si prvně vyzkoušeli evakuaci dětí z hořící
mateřské školky. Je nutné podotknout, že i s tímto nelehkým
úkolem jsme se poprali na jedničku. Dalším příjemným zpestřením v tomto měsíci byl výlet na
Moravu, kde si naši členové mohli
prohlédnout Janův hrad, zámek

Lednice a dlouhý den poté zakončit příjemným posezením ve
vinném sklípku.
Jako každý rok, tak i letos přišel Mikuláš, anděl a čert. Tato
akce sklízí velký úspěch již několik roků, a i když se děti občas
bojí, nakonec mají radost z nadělených dárečků.
V polovině prosince nás čeká rekapitulace naší celoroční činnosti na Výroční valné hromadě.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout pogratulovat našim
oslavencům: v srpnu oslavil své 60. narozeniny p. Kristek, p.
Mak v měsíci říjnu 65. narozeniny a p. Stehlík 80. narozeniny
v listopadu. Všem jubilantům přejeme do dalších let vše nejkrásnější a hlavně hodně zdraví.
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Děkujeme za dobrou spolupráci
Obecnímu úřadu Bohutín a ZD Bohutín.
Všem občanům Bohutína přejeme klidné svátky
v kruhu rodiny, hodně zdraví a pohody
v nastávajícím roce 2018.
Za SDh Vysoká Pec A. Čarková

PF 2018

sPort
Fotbal - sk litavan bohutín
slovo Předsedy klubu
Zápasy o mistrovské body byly na podzim dobojovány. Do sezony 2017/2018 jsme přihlásili sedm družstev: mladší / starší přípravku, mladší / starší žáky, dorost a
dvě družstva dospělých ("A" a "B"). S výjimkou dorostenců,
kteří hrají krajskou soutěž (I. A třída sk. A) se všechna družstva účastní soutěží na okresní úrovni. Nesmím zapomenout
ani na naše nejmenší (předpřípravku), kteří se sice neúčastní
žádné mistrovské soutěže, ale děti pravidelnými tréninky
rozvíjí své fotbalové dovednosti. Sportovní zhodnocení uplynulé část sezony přenechám jednotlivým trenérům či vedoucím.
Mimosportovní dění v uplynulých měsících bylo také bohaté. Nejzásadnějšími akcemi byly bezesporu dokončení rekonstrukce travnaté plochy a připomenutí si výročí 85 let od
založení LITAVANU. Slavnostní otevření zrekonstruované
plochy i první část "oslav" výročí založení proběhlo v rámci
pouťového víkendu. V sobotu 25. listopadu následně proběhl
slavnostní křest knihy vydané k výročí založení. Tímto bych
rád poděkoval obci Bohutín za podporu a součinnost při přípravě a realizaci obou akcí, bez ﬁnančních prostředků vyčleněných z rozpočtu obce bychom sami nebyli schopni ani
jednu z akcí zvládnout. Ještě jednou tedy obrovské DÍKY.
Další poděkování patří všem třem hlavním strůjcům přípravy
a dokončení knihy, tedy Vendulce Čápové, Pavlu Šlapákovi a
Miroslavu Zelenkovi! A v neposlední řadě i všem těm, kteří
jim pomáhali ať už při identiﬁkaci osob na dobových snímcích, či se podělili o své vzpomínky spojené s LITAVANEM a
svým přičiněním se rovněž zasloužili o to, že kniha spatřila
světlo světa, díky i Vám všem.
Děkuji všem našim týmům za skvělou reprezentaci bohutínského fotbalu v uplynulém roce a přeji jim hodně štěstí ve
zbytku sezony 2017/2018 a s tím spojené získání co možná
největšího počtu mistrovských bodů.
Závěrem mi dovolte popřát všem trenérům, asistentům,
vedoucím mužstev, hráčům, rodičům, fanouškům, přátelům
našeho oddílu, prostě nám všem klidné prožití vánočních
svátků a do nového roku 2018 jen to nejlepší.
Za SK LITAVAN Bohutín, z.s. Jan Bittner

Mladší PříPravka
Máme za sebou řadu tréninků, deset soutěžních utkání,
mnoho nastřílených gólů i nevyužitých šancí. Zapojili se noví
hráči i tatínkové, což je skvělé.
Výsledky zápasů nejsou tak důležité, ale podle toho, jak se
děti ptají, má to pro ně význam, čemuž rozumím. Vyhrát je
přece bezva. V průběhu zápasu sice dětem říkám, že mají hrát
pořád stejně, pořád stejně dobře, ať už prohrávají nebo vyhrávají, ale nakonec si radost z toho, že jsme dali gólů víc než
soupeř, užijeme. Jak jsme tedy na podzim hráli? Na začátku
jsme těsně podlehli Březnici a i další dva zápasy se Spartakem byly vyrovnané. Ale nám se v nich podařilo dostat méně
gólů, než jsme jich vstřelili, a tak děti měly velkou radost. No,
trenéři a rodiče samo sebou také. Další dva zápasy s Milínem,
pak s Březnicí a 1. FK nás však dostaly rychle na zem. Ukázalo se, že týmy, které si umí přihrát a nespoléhají na sprint
jednotlivců s míčem na bránu, mají na hřišti mnohem lehčí

život a mnohem větší úspěch. A že hřiště je moc velké na to,
abychom se snažili ragbyovým způsobem v rojnici protlačit
míč dopředu. A že míč je rychlejší než jakýkoli z hráčů. Se
Spartakem jsme v dalších dvou zápasech hráli zase vyrovnaně, jednou prohráli a jednou zápas v posledních minutách
otočili. V posledním zápase pak kluci 1. FK, ročníky 2010,
přestříleli.
Musím říci, že mě znovu a znovu překvapuje, jak jsou děti
schopné rychle se učit. Jestliže první zápasy se Spartakem
jsme vyhráli díky individuálním průnikům a nesmírné
zarputilosti, po lekci od Milína byla na klucích vidět obrovská
vůle po rozehrávce, přihrávce a spolupráci. Až jsem musel některé brzdit v tom, aby v jasné šanci určitě střelili do brány.
V posledních zápasech to bylo úplně jiné než v těch prvních.
Ještě se máme určitě co učit, ale důležité je, že se děti samy
chtějí zlepšovat a chtějí hrát. Někdy je to trochu otravné, ale
i skvělé, že se mne při utkání chodí každých třicet vteřin
někdo ptát, kdy už půjde hrát.
Chtěl bych poděkovat rodičům za přístup a za to, že
s dětmi podnikají další doplňkové aktivity – ať už jsou to
brusle, plavání, tancování či práci s míčem … To je nakonec
to nejcennější, že s dětmi mají hezký vztah a díky tomu se
mohou rychle zlepšovat i ve fotbale.

Mladší a starší žáci
Záměrně je kategorie obou žákovských družstev spojena
do jednoho hodnocení. Již při tradičním fotbalovém soustředění koncem srpna se dala dohromady skupina hráčů,
z které se utvořila ucelená parta kluků, jenž je zapálená pro
fotbal. První generálkou nové sezony byl turnaj pořádaný
v Obecnici. Kluci i po náročném programu soustředění tento
turnaj vyhráli a udělali si radost na startu nové sezony.
Zároveň bylo potřeba vyřešit nedostatečný počet hráčů a
také pozici trenéra pro mladší žáky. Kompromisním řešením
je pro letošek sjednocení tréninků a účasti na zápasech stejného realizačního týmu u mladších i starších žáků. Je někdy
velmi náročné nakombinovat kompletní rozlosování mistrovských utkání okresního přeboru. Od září do listopadu
každý z týmů odehrál shodně 14 zápasů v podzimní skupině
a i přes některé výpadky si vedly velmi dobře. Mladším
žákům jejich úsilí stačilo na 5. místo a starším žákům dokonce na 2. místo v tabulce. Boje budou pokračovat po
novém rozlosování i na jaře a věříme, že předvedený fotbal
nám bude stačit na co nejlepší umístění.
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Abychom přes zimní pauzu neupadli ve výkonnosti, chodíme
poctivě jednou až dvakrát týdně trénovat a navíc jsme přihlásili obě družstva do zimní ligy v Blatné. Tam poznáváme
i sílu týmů z jižních Čech.
Všechny zmiňované výsledky jsou zásluhou nejen hráčů
přímo na hřišti, ale také díky skvělému zázemí Litavanu a nemalé obětovasti trenérů a rodičů. Věříme, že v tomto duchu

budeme společně pokračovat a uděláme si všichni radost
z fotbalu.
Jan Novotný - Fotbalu zdar a v Bohutíně zvlášť!

opravdu rozsáhlá a trápila nás celou podzimní část. Výsledky
byly tak trochu jako na kolotoči a stejně tak si museli připadat i někteří hráči. Jen pár jich odehrálo post, na kterém jsou
zvyklí. Zbytek se musel přizpůsobovat aktuální situaci. V některých zápasech nám pomáhali i naši žáci, za což patří díky
jim i jejich trenérům.
Přes všechny tyto patálie je naše pozice v tabulce na pátém
místě. Na kontě máme 26 bodů za osm vyhraných zápasů a
dvě remízy. Pět soupeřů nás dokázalo porazit. Situace se nám
tím tedy zkomplikovala, avšak na jaře chceme ukázat naši
sílu a probojovat se mezi tři nejlepší celky v soutěži.
Bude to ještě dlouhá a náročná cesta, a tak věřím, že nám s ní
pomůžou naši věrní fanoušci, kterým za jejich podporu skutečně děkujeme. Stejně tak rodičům, našim sponzorům a
všem, kteří nám s fotbalem pomáhají. Budu se těšit, až se budeme u fotbalu v jarní části sezony potkávat a společně podpoříme kluky v bojích o co nejlepší umístění.
Milan Novák, trenér

družstva dosPělýcH a a b
Po podzimní části se A tým mužů nachází na 8. místě
okresního přeboru se ziskem 16 bodů, tedy ve středu tabulky,
který bychom chtěli udržet po zbytek sezony a vyhnout se
nepříjemnému tlaku mužstev na sestupových příčkách. Jak
jistě mohou potvrdit naši fanoušci, ve většině zápasů to bylo
herně uspokojivé, ale o několik důležitých bodů nás připravilo neproměňování vyložených šancí.
Obdobně je na tom i B tým dospělých, který i přes několik zápasů, kdy byl výrazně oslaben kvůli souběžně hraným
utkáním A týmu a dorostu, přezimuje na 10. místě. Zisk 19
bodů je dobrým počinem pro jarní část soutěže.
Náš cíl pro zbytek sezony je zlepšit tréninkovou morálku
a svými výkony dělat radost našim věrným fanouškům, kterým přejeme, stejně jako všem čtenářům, krásné prožití svátečních dnů a mnoho štěstí a zdraví v novém roce.
Jaroslav Čáp

dorost – PodziM 2017/2018
Před zahájením nového ročníku jsme vyhlásili útok na
zlatý hattrick. Ovšem nová sezona přinesla nové soupeře i
spoustu starostí.
Tým dorostenců byl pro sezonu 2017/2018 nalosován v 1.
A třídě Středočeského kraje do skupiny A. Opustili jsme tak
pro nás známé vody skupiny D a po rozlosování ihned zkoumali předešlé statistiky našich nových soupeřů. Těmi se pro
nás stalo 15 týmů, především z lokality Kladenska. Naše ambice i přes zvučná jména některých protivníku zůstaly nezměněny. Tedy jen do chvíle, kdy se nám vinou nejrůznějších
zranění rozpadl víceméně celý základ týmu. Marodka byla

35

i o stupně nejvyšší. Každopádně turnaj byl
skvěle organizován a uvidíme, zda dostaneme pozvání i v dalších letech.

hOKEJ
hokej – sezóna 2017/2018
Bývalo zvykem, že jsme naší hokejovou
sezónu začínali pozvolna tréninky koncem srpna. Letošní rok jsme však začali
úplně jinak. Prakticky ihned po čtyřměsíční pauze jsme se vydali na turnaj neregistrovaných hráčů do Liberce.
V turnaji pod názvem Northerh Stars
Summer Cup se účastnilo 6 týmů z okolí
Liberce, z Prahy a také z Bohutína. Konečným 4. místem jsme ostudu neudělali a být
v hojnějším počtu hráčů, tak bychom se poprali

V novém ročníku se naše liga rozšířila
o další dva týmy a tím byl zvolen hrací
systém pro 11 účastníků na dvě kola.
Tentokrát bude výsledkem konečné
pořadí v tabulce bez další vyřazovací
nástavby. První soutěžní kolo se
odehrálo 1. 10. a konec je naplánován na 18. 3. 2018. S vědomím, že záleží na každém zápase, jsme nastoupili
již od začátku do soutěžních zápasů odpovědně. Prvních 6 kol jsme zvládli až neče-
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kaně dobře a teprve potom se nám brankostroj mírně zasekl.
Nicméně prvních 5 týmů je velmi vyrovnaných a boj o medaile bude těžký až do posledního kola. Nic nedáme zadarmo.
Aktuální stav v tabulce:

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

TENIS
Asociace sportu pro všechny
Od 1. 1. 2001 přestoupila Asociace sportu pro všechny
z SK Litavan do TK Bohutín.
K dnešnímu dni jsou evidovány desítky aktivních členů.
Pro nadcházející rok 2018 plánujeme - semináře jógy, cvičení pro seniory, cvičení pro rodiče s dětmi, míčové hry a pro
předškolní děti tradiční akci „medvědí stezka“. Data akcí
budou upřesněna.
Od 22. ledna 2017 vždy v neděli od 17:00 hod. probíhá v
sokolovně na tenisových kurtech “PPP“ (posilování problematických partií) se zkušenou lektorkou Marcelou Bémovou.
Zveme všechny další zájemce.
ASPV nahradila dřívější ZRTV – základní rozvoj tělesné výchovy.
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Zleva: Petr Troller, Tomáš Blovský

Hledáme mladé, nadšené sportovce, kteří by se rádi v této
asociaci angažovali a pomohli nám tak přilákat na tyto všeobecné pohybové aktivity děti a mládež.
Informace o činnosti můžete najít na webových stránkách:
www.caspv.cz
Za ASPV Bohutín Kamila Turečková
************************************************************

TK BOhUTíN
Pomalu se blíží konec roku a TK Bohutín hodnotí další rok
svého fungování. Rok 2017 byl pro náš klub velmi úspěšným
rokem.
Naši tenisté získali několik trofejí na celorepublikových
turnajích a do celorepublikového žebříčku si tak zapsali
cenné body. Mezi nejúspěšnější z nich patří především: Štěpánka Tomcová (ročník 2005), která v celorepublikovém žebříčku mladších žákyň skončila na 53. místě, ve
Středočeském kraji obsadila 4. místo. V kategorii chlapců si
velice dobře vedl Petr Troller (ročník 2005), obsadil 134.
místo v celorepublikovém žebříčku, Tomáš Blovský (ročník
2005) v roce 2017 obhájil svoji pozici v celorepublikovém žebříčku z roku 2016.

Běh BOhUTíNEM 2017
V sobotu 14. října se v areálu tenisových kurtů sešli již po
osmé příznivci běhu. Organizátoři pro ně přichystali inovovanou trať, která byla obohacena o větší množství terénních
a lesních úseků. Nejvzdálenější bod trati se nacházel až u bývalé „Prachárny“, dnes lokality „Rusalka“.
Na podzim bývá již někdy nevlídno. Letos byli všichni
účastníci odměněni překrásným slunečným počasím, vpravdě
„babím létem“. A že se jich letos sešlo opět hodně. Celkový
počet závodníků dosáhl čísla 229. V dětských kategoriích to
bylo 150 a dospělých se sešel úctyhodný počet 79.

Nesmíme zapomenout na naše dva benjamínky v kategorii mladších žáků. Simoně Klemšové (ročník 2007) se v roce
2017 podařilo probojovat do top 10 ve svém ročníku – se ziskem 25 bodů obsadila 7. místo v republice v ročníku 2007.
Tobiáš Celina se probojoval mezi top hráče Středočeského
kraje a získal také mnoho cenných bodů do celorepublikového žebříčku.
Všichni jmenovaní tenisté i další tenisté, kteří klub reprezentovali v soutěži družstev, se velice pečlivě připravují na
zimní sezónu pod vedením Jiřího Turečka – šéftrenéra klubu
TK Bohutín.
Další tenisté nám vyrůstají z řad dětí, které navštěvují tenisovou školičku pro začínající tenisty, a už teď můžeme říci,
že určitě někteří z nich budou klub reprezentovat v kraji, ale
i celorepublikově.
Děkujeme touto cestou obci Bohutín za podporu a spolupráci, Jiřímu Turečkovi za vedení tréninků, poděkování patři
i našemu správci a jeho partnerce, kteří se rovněž podílejí na
tvorbě příjemné atmosféry v našem klubu.
Výbor TK Bohutín

govalo a nevyskytly se žádné organizační zádrhele. Všichni
účastníci si tak mohli vychutnat krásné počasí, příjemnou
atmosféru závodu i krásné prostředí, ve kterém se závod
koná. Za 8 uplynulých ročníků si závod našel svoje pravidelné
účastníky, kteří se rádi do Bohutína vrací, a Běh Bohutínem
získal již své pevné místo v kalendáři běžeckých závodů.
Druhá říjnová sobota tak již pravidelně patří běhu.
Velký dík patří všem, kteří se podílí na organizaci závodu a
obci Bohutín za ﬁnanční podporu, kterou tomuto projektu
věnuje.
Výsledky a info o závodě jsou k dispozici na
http://www.behbohutinem.webnode.cz

Díky sehrané partě pořadatelů opět vše velmi dobře fun-
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Za pořadatele Václav Bužek ml.

MasoPust v letošníM roce

Gabriel Laub: neučte děti přiznávat se k chybám, berete jim ... ... tajenka: možnost stát se politiky!
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vČelařské sdružení
Vosk v čase adventním
Čas předvánoční nám ukládá různé příjemné tradiční úkoly.
Tato doba je spjata s přípravou adventních věnců, pečením
cukroví a úklidem domu. Chceme mít naše příbytky nejen
čisté, ale i nazdobené a voňavé. Včelaři provoní své domovy
jednak perníčky slazenými medem a také svíčkami ze včelího
vosku.
Včelí vosk je doslova „vypocen“ včelími voskovými žlázami
ve formě malých tzv. „zrcátek“. Takováto vosková šupinka je
asi 0,6 mm velká, včela jich za den vyprodukuje cca 8 a na
jeden kilogram vosku je jich zapotřebí kolem jednoho miliónu. Včely tyto malé šupinky zpracovávají kusadly a lepí je

k sobě a tak vzniká ono včelí dílo. Včelí dílo je zpočátku bílé
nebo jen lehce nažloutlé, potom se postupně barví do žluté
především díky barvivům z pylů. Vosk ve formě včelího díla
je pro včely stejně nepostradatelný jako pyl a nektar.
Včelaři získávají vosk především ze starých vyřazených plástů. Různými způsoby se snaží oddělit čistý vosk od tzv. košilek – tedy zbytků po
vylíhnutých včelách. Nejčastěji se používá se tavení párou, vyváření ve vodě nebo např. sluneční tavidlo. Nejčastěji pak včelaři vosk ve

formě „koláčů“ (válce vzniklé ztuhnutím v kulatých nádobách) posílají do podniků, kde jsou z něj vyráběny tzv. mezistěny - což je předtištěná předloha buněk včelího díla, která
má včelám zjednodušit práci, avšak včelí vosk je také nepostradatelnou surovinou pro další mnohá průmyslová odvětví. Část vosku ovšem mohou
včelaři využít i na vlastní výrobu svíček. Svíce
se také dají jednoduše vyrobit srolováním
mezistěn kolem knotu. A přesně takové si
letos šikovné děti z VKM Bohutín vyrobily.
Za VKV Veronika Etrychová

Myslivecký sPolek
S příchodem podzimního a zimního období nastává čas,
kdy vrcholí odlov spárkaté zvěře při společných lovech – naháňkách. V tomto roce členové Mysliveckého spolku Bohutín
uspořádali již dvě naháňky, při kterých bylo uloveno 7 ks jelení zvěře a 4 ks divokých prasat. V plánu je ještě jedna akce
tohoto druhu, při které budeme lovit oba výše uvedené druhy
zvěře.
V zimním období se kromě lovu věnují všichni členové MS
přikrmování zvěře v několika desítkách krmných zařízeních,
která jsou rozmístěna v celé honitbě. Rád bych poděkoval
všem členům, kteří věnují této záslužné činnosti nemalé úsilí
a čas.
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Úkolem myslivců není pouze lov zvěře, ale také péče o ni
a její ochrana. Chtěl bych touto cestou upozornit občany na
případ pytláctví, který členové MS Bohutín řešili ve spolupráci s Policií ČR ve večerních hodinách dne 16. 11. 2017.
Neznámý pachatel s dodávkou modré barvy opakovaně najížděl na louce u bohutínské Hůrky do tlupy jelení zvěře, kterou chtěl atakovat svým vozidlem. Podle očitého svědka,
který celou událost sledoval, zmatená zvěř unikala i ve směru
k silnici I. třídy č. I/18, kde naštěstí
nedošlo ke kolizi s projíždějícími
automobily. Jen pro dokreslení závažnosti celé situace uvádím, že
střety aut s jelení zvěří mají kromě
vysokých materiálních škod na svědomí i těžká zranění, nebo dokonce
smrt účastníků těchto nehod.
Musím bohužel konstatovat, že pachatel této trestné činnosti nebyl
Policií ČR vypátrán. Závěrem prosím spoluobčany o pomoc, aby

v případě, že budou
svědky podobného
nezákonného chování, neprodleně
volali linku 158. Děkuji.
Myslivosti
zdar!
Jiří Tureček
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PouŤové oslavy v letošníM roce

Zahájení pouťových oslav u požární nádrže.

Vysvěcení nového obecního praporu.

Zahájení výstavy k 130. výročí vysvěcení kostela.

Zásah malých hasičů z SDh Bohutín.

Pouťový turnaj malé kopané.
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PouŤové oslavy v letošníM roce

Oslava výročí 85 let založení fotbalového klubu Sk Litavan Bohutín.

Oslavy v areálu dolu Řimbaba a slavnostní otevření výstavy k osobnosti pana Karla hojdena.
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zakonČení Prázdnin - PoHádková louka
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zakonČení Prázdnin - neckyáda
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zelňaČka na řiMbabě
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výlov tůňky

Letos
již pátý ročník
výlovu obecní tůňky
se konal i tentokrát
druhou listopadovou
sobotu ve společnosti
několika malých rybářů.
Celkem bylo vyloveno
25 kusů kaprů, 5 amurů a
dvě štiky...
,,Petrův zdar!”

adventní laMPionový Průvod

Dana a Klára i v tomto roce ve spolupráci s OÚ Bohutín přivítaly děti i dospělé
na ,,Adventním lampionovém průvodu”, který se konal 24. 11. 2017.
Sešli jsme se v 17:30 hod. u OÚ Bohutín ve Vysoké Peci.
Odtud skupinka s lampiony zamířila k vánočnímu stromečku,
kde jsme si po slavnostním rozsvícení stromku všichni zazpívali koledy.
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galerie Milan eberl

úklid v brdecH
5 naplánovaných tras, 40 kilometrů cest pro úklid, to byla
plánovaná akce v ChKO Brdy
11. listopadu uspořádaly Vojenské lesy a statky organizovaný úklid CHKO. Účastníků počasí tentokrát přálo, měli
štěstí, nepršelo a ani nepadal sníh jako předloni. V místě srazu
jedné z pěti naplánovaných tras se sešlo celkem 5 účastníků.
Dle informací od organizátora, předběžně se přihlásilo 23 dobrovolníků.
V Nepomuku u Lesní správy obdrželi nejen černé pytle na
odpad, ale i ochranné rukavice a VLS nezapomnělo ani tentokrát na několik drobných upomínkových předmětů,
které vždy udělají radost. Po krátké poradě o trase
se skupinka vydala na cestu a brzo přišly ke slovu speciální napichovadla z Lázu i rukavice od Lesní správy. Pytle se rychle
plnily a jen ke křižovatce s Vranovickým dvorem jich podél
cesty stálo připravených na odvoz celkem 7. Nepočítáme v to

ovšem asi 4 pytle, které na trase zanechali zřejmě pytláci,
vzhledem k jejich obsahu. Byly zde pozůstatky nejen černé
zvěře, ale i nejméně ze 2 "špičáků". O tomto
nálezu jsme zpětně hned informovali, aby bylo přednostně odvezeno to, co by dále lesní zvěř roznášela. V pravdě již silně
zapáchající obsah nebyl tím, co by někdo na procházce po
Brdech chtěl potkat.
S podivem zůstává, kolik lidí člověk potká v CHKO Brdy
jako pěší turisty a především na kolech, horlivě o této oblasti
diskutujících v řadě zájmových skupin a informačních
specializovaných serverech, ale jejich účast na podobných
akcích bývá mizivá. Příkladem mohou být na druhé straně
hráči tzv. geocachingu, kteří v tomto roce již stačili ve značném počtu uklízet cesty a bunkry na Jordánu a před pár dny
okolí hradu Valdek.
22. 4. 2017 jsme se jako portál ObjevBrdy.cz s dalšími podporovateli čisté a zachovalé brdské přírody připojili k akci DEN
ZEMĚ 2017 a provedli jarní úklid části CHKO Brdy u nás na
Příbramsku, právě před startem nadcházející 2. turistické sezóny. Ano je to tak! Přesně za týden je totiž 1. květen, tedy
datum, kdy oﬁciálně začíná turistická sezóna.
Celou akci navíc podpořily obce: Bohutín, Láz, Obecnice,
Podlesí a Příbram, včetně svých částí Orlov a Kozičín. Město
Příbram nabídlo mimo jiné důležitou technickou podporu prostřednictvím své příspěvkové organizace Technické služby Pří-
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bram, p.o. a to proﬁ svozové auto, včetně následného roztřídění všech nalezených odpadů.
Zorganizovat úklid celé CHKO, jde o příliš rozsáhlou plochu.
A proto jsme se poprvé soustředili na tu část, která nám je polohou nejbližší: od Obecnice až po obec Láz na Příbramsku.
Osobní zkušenost s organizací úklidu jsme měli z loňského
října, kdy bohužel úklid po taktovkou VLS znemožnil první
sníh, který večer před tím napadl.
Začínali jsme již v 8:00 ráno. I když nám počasí nepřálo (vytrvalý déšť, který tu a tam sílíl více než bylo snesitelné, aby
opět za chvilku zeslábl až na krátko ustal, a znovu dokola).
Aprílové počasí nás ale neodradilo a za to vám, všem zúčastněným velmi děkujeme! Jste skvělí!
Sešlo se nás 18 (!) z 27 předem přihlášených, takže jsme
mohli pokrýt 5 ze 7 naplánovaných tras, a navíc všechna
hlavní parkoviště v dotčených obcích.
Tedy fenomenální! (Jen připomeneme, že loni při úklidu na
podzim pod taktovkou VLS se sešli pouze 4 účastníci). Spolu
s námi ale navíc uklízelo i 5 dětí školního věku. V dešti. V pláštěnkách. Statečně. Odvážně. Co dodat? Smekáme pomyslný
klobouk a pro zúčastněné děti
ještě připravujeme odměnu! Ano,
zaslouží si jí!
Partneři úklidové akce v
CHKO Brdy, díky nimž by to
zkrátka nešlo: Obecnice a Oseč,
Podlesí, Orlov, Kozičín, Bohutín,
Láz, Městské lesy Příbram, s.r.o.,
Město Příbram a Technické
služby, p.o. nabídly důležitou
technickou podporu!

Vyčištěna plocha více než 12,3 km2 CHKO Brdy (Příbramsko).
Z toho samotné cesty o celkové délce přes 43 km! Všechen
odpad odvezen a zvážen Technickými službami, p.o. Příbram
- celková motnost 112 kg (!). Jsme rádi, že šlo v drtivé většině o starý odpad z dob působení Armády (starší izolátory,
2x pneu, ocelové dráty a kov, sklo). Odpady nového data: papírové kapesníky, obaly od sušenek, místy PET lahve. Vše samozřejmě z CHKO Brdy odvezeno a ekologicky roztříděno.
Jeden z organizátorů Hynek Harvánek. Hynku, čím to
podle tebe bylo, že z toho byl na konci tak dobrý pocit? "Bylo
to dobře zorganizované a potěšil zájem města a obcí. Dobře
vybrané trasy.."
Příroda v Brdech i Podbrdí již nyní lépe dýchá a vypadá!
A my všichni jsme u toho mohli být a byli rádi. V samotném
závěru došlo i na ty buřtíky, které chutnaly o trochu více výjimečněji, než normálně. Na konci (byť mokří a špinaví) jsme
si jistě všichni potichu říkali: fajn pocit, všechno to "deštivé
utrpení" za to určitě stálo!
Čím se rozloučit? Ještě více lidí opět za rok
(nejlépe s dětmi = ta správná
výchova od mala), sluníčko
a minimum odpadků?
To by bylo moc fajn!
Foto: hynek harvánek a Petr
Piskač, MBA,
Redakce ObjevBrdy.cz
(zkráceno)

rozPis PřistavenýcH kontejnerů
Kontejnery budou rozmisťovány
od 11. 4. do 23. 4. 2018
dle potřeby v jednotlivých částech obce.
středa - neděle (11. - 15. dubna)
Vysoká Pec - na návsi u Cífků
Vysoká Pec - u Mateřské školy Bohutín
Tisová - náves u vývěsky
pondělí - čtvrtek (16. - 19. dubna)
Chaloupecká louka - na struhách
havírna - pod obecním úřadem u garáží
havírna - křižovatka k sokolovně

V roce 2018 bude celosezónní přistavení velkoobjemových
kontejnérů na biologicky rozložitelný odpad - bioodpad
z domácností, odpad ze zeleně, z údržby parků,
sadů a zahrad občanů.

pátek - pondělí (20. – 23. dubna)
Bohutín - u Vondrášků
Bohutín - u bytovek
Bohutín - u hasičárny

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

Zároveň žádáme občany,
aby do kontejnerů nevhazovali nebezpečný odpad
- pneumatiky, televize a jiné elektrospotřebiče.
Tento nebezpečný odpad je možno bezplatně předat
po vzájemné dohodě u budovy garáže
pod bývalým OÚ na Vysoké Peci 74.
p.Turek tel.: 725 022 736
p. Mezera tel.: 739 434 813, p. Řezníček tel.: 775 607 100
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svoz tko 2018
druh

Popelnice 110 l

svozu

(včetně 15% dPH)

1 x týden po celý rok

2221

sezónní*

1992

1 x 14 dní po celý rok

1569

zimní – 1 x týden v zimě

1746

letní – 1x týden v létě

1030

letní – 1x 14 dní v létě**

554

Měsíční – 1x měsíc po celý rok

753

jednorázový pytlový svoz

85

svoz sko (popelnic) – vánoce a nový rok
leden, únor 2017 bude prováděn svoz
na základě známek zakoupených
v r. 2017.

Prodej známek bude zahájen 1. 2. 2018.
Prodejní místa:
bohutín - koloniál u pí Heřmanové
vysoká Pec - budova oú

Pozn.: * 1x týdně v zimě, 1x 14 dní v létě
** Pouze v obcích, kde neprobíhá
v letním období týdenní svoz.
zimní období:
1. 1. 2017 – 30. 4. 2018
1. 10. 2017 – 31. 12. 2018

letní období:
1. 5. 2017 – 30. 9. 2018

ProbíHající rekonstrukce PůvodníHo oú

Poznáte rozdíl?
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85 let sk litavan

Křest knihy o bohutínském fotbalu u příležitosti 85. výročí založení.
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vánoČní koncert rožMitálské venkovanky

Vánoční koncert dechové hudby Rožmitálská Venkovanka, který se konal 3. 12. 2017 v kostele svaté Maří Magdalény.

oslavy 650 let obce a 120 let sdH vysoká u PříbraMě

Zástupci naší obce a hasičských sborů z Bohutína a Vysoké Pece byli účastníci výše uvedených oslav v črvnu 2017.
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svk rally PříbraM
Závod rychlých vozů se konal v příbramském regionu poprvé v roce 1979. Od té doby zaujímá tradičně závěrečný
post v kalendáři Mistrovství České republiky v rally.
Již 38. ročník Rally Příbram se uskutečnil na začátku
října 2017. Soutěžilo se v osmi pohárech. Slavnostní start
pátečního shakedownu proběhl stejně jako cíl na příbramském náměstí T. G. Masaryka. Start rally proběhne
ze servisu v Dlouhé Lhotě v sobotu ráno.
Podzimní proměnlivé počasí, ale i náročnost zdejších
velmi rychlých tratí i v letošním roce dalo zabrat nejen nováčkům, ale i velmi zkušeným jezdcům. Rychlé střídání su-

chého a mokrého povrchu s klouzajícím listím, dodalo extrémní důležitosti správné volbě pneumatik.Na startu chyběl
Jan Kopecký, který je již jistým mistrem republiky. Stejně tak
Jan Černý, jenž má zaručen bronz.
Po sobotní etapě se na čele závodu držel Jan Dohnal. Nedělní mokrý povrch mu zamotal hlavu, alespoň ve chvíli, kdy
chyboval a podařily se mu velké hodiny. Stály ho 20 vteřin,
ale i ostatní jezdci, kteří bojoval o vedoucí pozice se neubránili menším kolizím.
Václav Pech, který si svou část smůly vybral již v sobotu,
kdy najel na kámen a prorazil pneumatiku, za nedělního
deště zajel v prvním průjezdu vložky Bohutín - Podlesí nejrychleji. Později však nestihl dobrzdit a treﬁl retardér. Dojel
s menšími defekty vozu, spíše kosmetického charakteru. Vojtěch Štajf byl penalizován za předčasný start. Přesto se tato
trojka jednoznačně probojovala na stupně vítězů.
Jan Dohnal se spolujezdcem Michalem Ernstem v závěrečném závodě Mistrovství České republiky v rally obhájil
loňské prvenství a současně zaznamenal pátý ročník v řadě,
kdy stál na stupních vítězů. Pech po již relativně klidném odpoledni skončil druhý a na třetím místě se ztrátou necelé minuty dojel Vojtěch Štajf.

sPolek řiMbaba
Vážení spoluobčané, kamarádi,…
dovolte, abych Vám všem popřál šťastné a veselé
Vánoce a vše nejlepší do nového roku a současně
Vám připomněl akce, které pro Vás Spolek Řimbaba
připravuje. Koncem roku to budou Vánoce na Řimbabě a v roce 2018 účast na masopustu, čarodějnice
a Velikonoce na Řimbabě, hornické odpoledne o bohutínské pouti, společně s ostatními spolky a spolupracujícími „Zelňačka na Řimbabě“ a mikulášská
nadílka.

Na poslední letošní akci, 26. a 27. 12. 2017
- Vánoce na Řimbabě, si můžete přijít popovídat, zavzpomínat, nebo jenom ochutnat něco
z vánočních dobrot. Samozřejmě je možnost
prohlídky povrchových expozic.
Ještě jednou klidné a pohodové vánoční svátky
a do příštího roku hlavně zdraví a porozumění.
Za Spolek Řimbaba Pepík Kovář

jednaní svazku Podbrdska s Policií Čr
Na základě uzavřené Koordinační dohody o vzájemné
spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti v teritoriu Svazku obcí Podbrdského regionu mezi
Policií ČR a Svazkem obcí ze dne 3. 5. 2017 se uskutečnila
další informativní schůzka dne 29. 11. 2017 za přítomnosti
zástupců policie ČR, zástupců obcí a vedoucího CHKO Brdy
p. Fišera.
Strany se dohodly a jsou si vědomy, že ochrana veřejného
pořádku a boj proti kriminalitě jsou jejich společným úkolem
a že za využití svých kompetencí, prostředků, metod a forem
práce a jejich vzájemné koordinace lze společným úsilím zlepšit bezpečnost a veřejný pořádek v regionu a tím i zvýšit pocit
bezpečí jeho obyvatel.
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Fotokronika - dění v obci a okolí

Oprava nevyhovujícího vodovního řadu v části havírny a Tisové.
V nadcházejícím roce obec předpokládá opravu komunikací dotčených výše uvedenou stavbou.

Oprava vodohospodářského majetku v části Vysoké Pece.

Výměna nevyhovujícího vodovodního řadu u silnice I./18.

Opravená márnice na místním hřbitově.

Opravená kaplička na havírně.
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Fotokronika - dění v obci a okolí

Rekonstrukce hlavní travnaté plochy - areál Sk Litavan Bohutín.

Částečná oprava původních historických struh u budovy OÚ.

Oprava povrchu místní komunikace v části Vysoké Pece.

Požár části průmyslového areálu ve Vysoké Peci.

Plánovaná cyklo-pěší stezka mezi Bohutínem a Příbramí.

Oprava nefunkčních historických struh v části Vysoké Pece.
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Fotokronika - realizované akce roku 2017

Po několikaletém úsilí obec v letošním roce získala
od MMR ČR dotaci 6,7 mil. Kč na relizace výstavby
chodníku podél silnice I/18.
Tato stavba navazuje na výstavbu první etapy,
která byla dokončena v loňském roce a ﬁnanacována
z vlastních prostředků obce. Výběrová komise
na zhotovitele stavby zasedala dne 3. 7. 2017.
Předpokládaná realizace stavby je od 15. 3 . 2018.

Plánovaná rekonstrukce Vysokopeckého rybníka - investor SVaK Příbram.

Dokončená rekonstrukce budovy SDh Bohutín.
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Fotokronika - realizované akce roku 2017

Oprava dešťové kanalizace, lávky, místní komunikace a výstavba chodníku - západní část Bohutína.

Navrácení původních historických kamenů z hráze Vokačovského rybníka do lokality u ČOV.
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tok 2017
Pozvánka TOK 2017
13. ročník

25. prosince 2017
- tradiční výstup
na nejvyšší
vrchol Brd.
Sraz účastníků
v 11:00 hod.
u hostince Plzeňka
nebo ve 13:00 hod.
na vrcholu Toku.
Občerstvení
pro všechny zajištěno.
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Jiří KRÁKORA

Husova 635
Příbram VI
(areál Halexu)

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

www.tiskarna-krakora.pb.cz

OFSETOVÝ a DIGITÁLNÍ TISK

Tiskárna

Jiří KRÁKORA

z grafické studio a tiskárna - zakázku zhotovíme od návrhu po konečný tisk i finální
zpracování z vizitky do 24 hod. z propagační letáky z plakáty z časopisy z zpravodaje
z brožury z knihy z dopisní hlavičkové papíry z kalendáříky z pohlednice z pozvánky
z jídelní lístky z firemní tiskoviny - faktury, dodací listy, objednávky, příjmové
a výdajovédoklady, formuláře - tisk i na samopropisovací papír z tisk samolepek
na arších z polepy, řezaná grafika, potisk předmětů z velkoplošný tisk z NEJLEVNĚJŠÍ
barevný digitální malonákladový tisk z mnohem více... i z donesených dat

VAŠE ZAKÁZKY ZPRACUJEME

LEVNĚ

RYCHLE A KVALITNĚ

OTEVŘENO
KADEŘNICTVÍ na Vysoké Peci
RŮŽENA VÍTKOVÁ

Tel.: 607 165 978
pOTRAVInY DRMLOVkA
Vysoká pec 225

Vás zVe k nákupu:
restaurace

| 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

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.

Děkuji všem zákazníkům za přízeň v uplynulém roce
a přeji příjemné prožití svátků vánočních
a do roku 2018 vše dobré, štěstí a zdraví.

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.

29. 12. 2017 - opožděná vánoční Párty.
20. 1. 2018 - Hasičský ples sdH bohutín.
27. 1. 2018 - Myslivecký ples.
24. 2. 2018 - taneční zábava sdH vysoká Pec.
25. 2. 2018 - dětský karneval sdH vysoká Pec.

Děkuji za přízeň v uplynulém roce
a do nového přeji všem zákaznicím
a zákazníkům pohodu a klid
tak jako o svátcích vánočních.
Pevné zdraví, hodně radosti a spokojenosti.
Jana Heřmanová, koloniál - Bohutín 79

www.drmlovka.cz
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