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Obec bOhutín srdečně zve
na tradiční
bOhutínskOu pOuť
23. - 25. července 2021
Pátek |23. 7. 2021
areál Požární nádrže
a areál sk litavanu bohutín:

22:00 | zpívající vodní fontána - požární nádrž
22:30 | ohňostroj - požární nádrž
23:00 | oldies párty - areál sk litavan bohutín

sobota |24. 7. 2021
13:30 | hornické odpoledne na dole řimbaba
od 14:00 - do ... | Posezení u piva
na návsi ve stanu u hasičské zbrojnice

17:00 | kulturní a sportovní program na hřišti sk litavan bohutín

nedĚle |25. 7. 2021
11:00 | slavnostní mše - kostel sv. maří magdalény
14:00 | pouťový miniútok
| o pohár starosty obce - turnaj v malé kopané

Pouťové atrakce na návsi a občerstvení zajištěno po celý víkend.

slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři Bohutínského
zpravodaje, návštěvníci Bohutína,
je to až neuvěřitelné, ale je tu opět léto, prázdniny,
blíží se svátek sv. Máří Magdaleny, patronky našeho
kostela, a s ním pouť. A jak je již dlouho zvykem,
my přicházíme s dalším číslem Bohutínského
zpravodaje.
Pokud se mám ohlédnout za uplynulým obdobím,
nezbývá mi než znovu konstatovat, že také první
pololetí roku 2021 bylo jiné, než jsme si představovali
a plánovali. Pandemie nemoci covid-19 pokračovala,
v celém světě se rozšířily mutace a s nimi další vlna.
Také u nás v Bohutíně byli nemocní a bohužel
s některými z nich se již nebudeme potkávat, ale s úctou
na ně vzpomínat.
Ve snaze potlačit šíření koronaviru zavedla Vláda ČR
celou řadu velmi přísných restriktivních opatření,
která se v současnosti postupně uvolňují, a všichni jen
doufáme, že nepřijde na podzim další vlna. Ohleduplnost a opatrnost nejen k sobě a své rodině, ale také
k ostatním spoluobčanům je na místě.
Přesto, že jsme řadu aktivit museli omezit nebo zcela
zrušit, život v naší podbrdské obci se nezastavil a my
jsme nejen pracovali, ale v rámci možností jsme se také
bavili. Díky zimě bohaté na sníh mnozí z nás vyměnili
kolo za běžky a poznávali okolí z jiné perspektivy.
Tradiční maškarní rej se neuskutečnil v podobě,
na jakou jsme dlouhá léta zvyklí, ale několik hasičů
a hasiček v maskách a rouškách prošlo obcí, a tak nám
všem připomněli, že masopust končí.
Na jaře jsme všichni doufali, že již bude lépe a bude
možné uskutečnit setkání jubilantů. Bohužel ani to se
nepodařilo. Obec však na své starší občany nezapomněla a všichni dostali dárky a poukázku na nákup zboží
v jednom ze dvou bohutínských obchodů přímo domů.
Nemohlo se uskutečnit ani pálení čarodějnic a další
akce, které máme rádi. Věřím však, že příští rok to už
bude jinak a všichni z nás obdrží do svých domovů dle
zvyklosti plán akcí na rok 2022, kde se jednotlivé akce
i uskuteční.
Jak jsem již uvedl, práce v obci se nezastavily
a všichni se snažíme, aby se prostředí našeho domova
stále zlepšovalo a dobře se nám tady nejen bydlelo,
ale hlavně žilo. K tomu jistě patří upravená a uklizená
obec. Díky rozloze obce je to činnost po celý rok
náročná. V zimním období byla zajišťována především
údržba chodníků a místních komunikací, které byly
denně i vícekrát čištěny od sněhu. Bohužel stále se najdou tací, kteří auta neparkují na svém pozemku, ale
před domem na veřejné komunikaci a pak je tato údržba
velmi komplikovaná. Obecní čtyřkolka ani traktor zemědělského družstva prostě neprojedou, komunikace

zůstává neprohrnutá a nastává kolotoč stížností a problémů. Jedna z cest k nápravě je v ohleduplnosti a zodpovědnosti nás občanů a návštěvníků Bohutína. Zkuste
na to, prosím, myslet, až se podzim změní v zasněženou zimu. Nákup nového obecního traktoru je směřován na celoroční údržbu obce, především však na zimní
údržbu, která bude realizována dle osvědčené zkušenosti zaměstnanci obce stejně jako u chodníků. Taktéž
probíhá pasportizace místních komunikací s následným
plánem zimní údržby, který bude odrazovým můstkem
jak pro pracovníky provádějící samotnou zimní údržbu,
tak pro případné podané připomínky s cílem provádět
tuto údržbu co nejefektivněji.
Na jaře byla celá obec zametena a bylo uklizeno velké
množství štěrku, kterým byly komunikace v zimě sypány. V současné době probíhá tradiční sekání trávy a
běžný úklid i opravy a úpravy v obci.
Z větších akcí v naší obci bych rád zmínil západní
část Bohutína. Zdejší ulice vedoucí k fotbalovému hřišti
dostala původní název třída Karla Petáka a bylo zde
alespoň částečně obnoveno Komenského stromořadí
ve spolupráci s majiteli přilehlých nemovitostí. U bytovek najdete také nové informační tabule. O historii i
současnosti naší obce se můžete leccos dozvědět také
v publikaci Bohutínské putování, které je přílohou
tohoto čísla BZ a vydala ji Obec Bohutín. Doporučuji
pozorně přečíst a následně uskutečnit menší či větší
procházku a osobně se seznámit s jednotlivými zákoutími a částmi obce s bohatou historií, kterou možná
neznají i někteří starousedlíci.
Rozšíření služeb na obecním úřadu je,
že je od 1. 7. možnost platby platebním terminálem.
Další velkou akcí, která zlepší životní podmínky především těm, kteří bydlí podél silnice I/18 a jsou těžce
zkoušeni stále sílící dopravou, byla výměna oken za protihluková. Tuto akci financovalo ŘSD a byla od roku
2019 opakovaně odkládána. Je však samozřejmé, že
stále čekáme na vybudování jihovýchodního obchvatu
Příbrami, který by dopravní situaci v Bohutíně řešil
komplexně a zásadně. Dobrou zprávou je, že již byla
trasa obchvatu vyměřena, a tak jsme se zase o kousek
přiblížili realizaci stavby. Dopravní zatížení naší obce
však od jara opět vzrostlo i díky tomu, že zde vede objízdná trasa na Březnici – Narysov je neprůjezdný, buduje se zde kanalizace. V dlouhodobém plánu je stále
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vybudování opěrné zdi na Havírně a oprava silnice I/18
(investor ŘSD) a také výměna vodovodního řadu rovněž na Havírně podél silnice I/18. V období brzkého jara
zde vodovodní potrubí několikrát „prasklo“, oprava nebyla jednoduchá a bylo nutné regulovat i projíždějící
auta. Dále probíhají přípravy na realizace výměny vodovodního řadu v západní části Bohutína a v části Vysoké Pece mezi bytovkami, kde nás v zimním období
potkala nepříjemná havárie. Samozřejmostí je před zahájením stavebních prací informovat spoluobčany
ohledně nutných omezení spojených s opravami. Projektové práce probíhají na akci úpravy okolí ZŠ a na II.
etapě modernizace školní zahrady. V letošním roce
se předpokládá dokončování záměrů přístavby
hlavní budovy základní školy a řešení otázky
komplexního odkanalizování splaškové kanalizace ve všech částech obce. Následně
je zvažováno provedení stavebních úprav
v podobě modernizace parkovacích míst.
Pokračuje oprava hráze Vysokopeckého
rybníku – investor Svazek pro vodovody
a kanalizace Příbram. Předpokládané dokončení stavby je stanoveno na březen r.
2022, stejně tak je počítáno s instalací
lávky nad nouzovým přelivem hráze Vokačovského rybníka, o které léta uvažujeme.
Probíhají konzultace ohledně aktualizace veřejné
vyhlášky o odpadech s účinností od 1. 1. 2022 dle nových platných právních předpisů. Na základě podaných
žádostí a získání grantu od našich spoluobčanů bude i
nadále probíhat nová výsadba zeleně v obci a okolí.
S účinností od 1. 10. 2021 na základě vyhlášeného
záměru byl vybrán nový nájemce obecních pozemků využívaných k zemědělským účelům /byly podány 4 nabídky/ . Prosím nedotazujte se na OÚ ohledně prodeje
stavebních parcel, obec není realitní kancelář, žádné
obecní pozemky neprodává a v nejbližší době ani prodávat nebude. Naopak pokud by měl někdo zájem z vlastníků odprodat pozemky nacházející se v obci a
blízkém okolí, sdělte tuto skutečnost zástupcům obce,
kteří vaši nabídku řádně projednají a vyhodnotí /v letošním roce obec opětovně odkupuje do svého vlastnictví nabízený nemovitý majetek ze strany
soukromých vlastníků/.
I přesto, že život a práci nám všem koronavirus a
nezbytná hygienická a protiepidemická opatření komplikují, snažíme se ze všech sil, aby náš život byl příjemný a smysluplný. Zastupitelstvo obce se pravidelně
schází na pracovních poradách i veřejných jednáních,
plánuje další aktivity blízké i budoucí. A tak v této době
je hotový program poutě, kde je v plánu tradiční zahájení zpívající vodní fontáou. Na Řimbabě pokračují s finančním přispěním obce stavební práce na opravě
areálu a své zázemí zde najde i místí organizace rybářů
(o jejím vzniku jsme informovali minule). Rovněž s fi-

nančním příspěvkem obce probíhá údržba obou sportovních areálů – tenisového i fotbalového. Byla vyčištěna obecní tůňka a rybáři zde nasadili ryby – těšíme se
na podzimní výlov. Pokračují jednání o možnosti výstavby domova pro seniory – domu domácí péčí soukromým investorem, jak již bylo zmiňováno. Stále
pokračuje komplexní pozemková úprava v katastrálním
území Bohutín, kterou financuje Pozemkový úřad ČR.
Ani jednání mezi obcí Bohutín a městem Příbram o nových cyklo-pěších propojích pro občany neustaly. Na
podzim bude vydán nový stolní kalendář pro r. 2022
s přírodní tématikou blízkých Brd.
Vážení spoluobčané, také první pololetí roku
2021 nám přineslo radosti, starosti i situace,
s nimiž jsme se dosud nesetkali - jak už to
v životě bývá. Jsem rád, že jakýmsi návratem do běžného života, a to návratem
velmi symbolickým, bylo slavnostní přivítání nových občánků do života obce
v sobotu 26. června – v období od 1. 5.
2020 do 30. 4. 2021 se narodilo 19 dětí,
které zde mají trvalé bydliště. Stejně tak
bylo příjemné loučení s našimi deváťáky
na školní zahradě uskutečněné v závěru
školního roku. Rádi bychom ve spolupráci
s vámi spoluobčany a zástupci místních hasičů, sportovních klubů, spolků, školky, školy
přiblížili a seznámili historické a současné aktuální dění
v obci formou reportáže nebo reportáží. Bylo by to takové malé tzv. suplování, místo knihy, kterou má obec
zájem vydat jako volné pokračování vytištěného Sborníku obce v r. 1999 k 620. výročí naší obce a letošního
vydaní Bohutínského putování. Jakékoliv vydání v tištěné podobě má i v dnešní elektronické době určitě
svoje místo.
Při dopisování tohoto článku jsme svědky nepříjemné události, která nemá v historii naší země obdoby
v podobě tornáda. Desítky obcí byly velmi poničeny,
mnoho lidí bylo zraněno, někteří dokonce zemřeli.
Jsme ve spojení se zástupci Jihomoravského kraje
ohledně poskytnutí pomoci nejen finanční, ale i pomoci
přímo na místě katastrofy ve spolupráci s našimi hasiči
a dobrovolníky.
Přeji vám všem krásné léto a především zdraví. Přeji
si, ať nikoho z nás neopouští chuť do života a radost ze
života, nápady a ochota k práci i k zábavě a odpočinku.
Připomínám, že dveře na obecním úřadě se nezamykají,
ale jsou pro vás otevřeny – ať už přicházíte s čímkoli,
nápadem, dotazem či kritikou – to vše nás posunuje
alespoň o kousek dopředu. Děkuji vám všem, kteří jste
se na životě naší obce jakkoli podíleli, podílíte nebo podílet budete. Vážím si vás i vaší práce.
Ladislav Turek, starosta
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z kroniky obce
Možná „černá kronika“ ze sTránek dusivý plyn dokonaly dílo zkázy: zděšení, snaha o záchranu, pády, zatarasená cesta, ale hlavně plyn z honaší PaMěTní knihy
Všichni víme, že svět co světem je, není jenom o ření. Příčina se nemohla dlouho zjistit. Dohadovali
krásách, souladu a bezstarostném užívání si života. se, že oharek ze svítícího kahanu odpadl do dřevě„Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech“.
Zvláště náš kraj s hornickou a důlní činností zaznamenával nehody a neštěstí při nedokonalém způsobu
dobývání v podzemí za podmínek, které tehdy panovaly.
Na dole Bohutín č. 1 (na Štěpánce), se jezdilo r.
1869 vodním strojem. Vyváželo se šálou a horníci
měli zakázáno do šály vstupovat. Přes zákaz ale
vstoupili, šála vjela do „skřipců“, lano se utrhlo a klec
- šála sletěla do šachty. Strojník byl potrestán pro neopatrnost, avšak třem lidem to život nevrátilo.

ných třísek, nebo kahan zavěšený do nechráněného a
V roce 1880 došlo při dolování a obsluze parního zpráchnivělého trámu doutnal, až chytnul, a tak
kotle, také na Štěpánce, asi nepozorností a pro ne- vznikl oheň.
dostatek vody, k prasknutí kotle. Obrovský hřmot,
V lesíku Hůrka v Bohutíně je vzpomínka na tragepára a vařící voda zasáhla jednoho horníka, opařila
dii
spojenou s dolováním a s výbuchem při manipujej a druhý, jak otevřel dveře, kde byl kotel, vstoupil
do vařící vody, opařil si obě nohy. Nehoda, (výbuch), laci s odstřelovacím materiálem. Stálo to smrt tří
vyrazila střechu a kusy kotle zalétly daleko do okolí. horníků, tátů od rodin.
Stálo to život horníka a druhý, dlouho nemocný, se
Také voda napáchala mnohé nehody a neštěstí.
přece jen uzdravil.
Klademe si otázku - co je mocnější, zda oheň, nebo
Největším neštěstím v našem kraji byla důlní ka- voda? Naší vesnicí protékající Litavka má jméno skutastrofa 31. května 1892 na Mariánském dole na Bře- tečně od „lítání“. Její hladina se mění podle množství
zových Horách. Stala se světovou událostí, neboť a tání sněhu v lesích, podle dešťů nebo sucha. Někdy
tolik obětí si dosud žádná katastrofa nevyžádala. je její tok zcela nepatrný, takřka se jen lehce převaV kronice je uvedeno 316, 319, někde 326 obětí. Na luje, ale už jsme i sami poznali, jak neúprosný a rvavý
zdejším hřbitově je pochováno 30 horníků. Převážně dovede její proud být.
Největší pohromou bylo protržení hráze Pilského
mladých mužů.
rybníka 24. června 1854. Velké množství vody valilo
se na Bohutín a Vysokou Pec. Zmařeny byly dva lidské životy, žena i s dítkem, a mnohá stavení byla pro-

V dole vznikl požár, vpuštěním vody do šachty
vznikly jedovaté plyny, šířící se podzemím do všech
prostor i skulin. Pozdě se poznalo, že do „komína“ se
voda nelije, ale dychtivost a dobrá vůle pomoci co nejdříve se nevyplatila. Jedovatý dým a všude přítomný
6

máčená a pobořená. Stejná situace byla v Lázu, působením vody z Lázského rybníka. Byla zatopena dolejší část Lázu, dřevěné mosty byly strhány a mnohá
stavení byla poškozená. Ohledací komise slíbila náhradu a úpravu, regulaci, leč zůstalo mnohdy jen u
slibů.

Největší událostí
nejen pro obec, ale
pro celý národ i pro
celý svět byla první
světová válka, válečný požár vypukl
28. července 1914.
Všeobecná mobilizace, strašlivé boje,
zranění, zabití. Snad
v každé obci je pomník či deska se
ilustrační foto
jmény mužů či
hochů, kteří padli v boji. U nás je zapsáno 28 legionářů, statečně bojujících za samostatnost naší vlasti.

V kronice je psáno i o ničivých ohních.
Požár stodoly ve mlýně č. 1, před tím vyhořel i samotný mlýn v r.1863.
V r. 1876 a po dvou létech 1878 vyhořel podruhé
domek č. 41 Jos. Milce, pod šachtou Štěpánkou. Domnívali se, že jej založila manželka. Ta, chudák nevinná, si obvinění brala k srdci tak, že na cestě
k Vysoké ji našli u studánky mrtvou. Zjistilo se, že
příčinou požáru byl špatný komín, v němž byl zaPo válce vznikají různá epidemiologická onemoczděný trám, ten doutnal, až to způsobilo oheň.
nění, která pokoří lidské životy stejně jako válka
sama. Mor, cholera, tyfus a neštovice. Koncem války
V r. 1881 vznikl požár také stodoly ve mlýně č. 22, a po válce 1918, 1919 se objevila „španělská chřipka“
nevypátralo se, kdo to učinil, prý to byl bezpochyby a „chřipka spavá“. Několik případů se objevilo i u nás.
tulák.
Spalničky, spála, nebo záškrt, objevil se i tyfus a souchotiny, neboli tuberkulóza. V našem kraji nebyla
10. července 1902 se přihnala bouřka a blesk sjel
tato onemocnění tak častá, ale vyskytla se.
do topolu u domku č. 70, patřící p. Honzlovi. Z toV roce 1937 byla epidemie spály. V obci se vyskytly
polu sjel blesk na půdu domku, prorazil strop, po
drátu lampy sjel do světnice a zabil p. Honzlovou. Ta také případy slintavky a kulhavky u domácích zvířat.
právě stála u stolu pod lampou a připravovala oběd. Podobnou metlu lidstva prožíváme i nyní – pandemii
Upadla mezi své dvě děti, dvanáctiletá dcerka přiklá- coronaviru.
dala právě do kamen a když se ohlídla viděla matku
V době minulé lidstvo zachránilo očkování, dona zemi. Dětem se nic nestalo, leč matku přes ufejme, že je nebo bude tomu tak i v současnosti.
všechnu pomoc nezachránili. Půda byla plná sena, to
Příčinou neštěstí i smrti a dá se říci, že dvojnádoutnalo, až po čase vyšlehl oheň zevně.
sobné se stala motorka. Mladý hoch se vyhýbal náHostinec patřící Frant. Sádlovi č.76 v roce 1909 vy- kladnímu autu a narazil do zábradlí můstku, spadl do
hořel, prý byl založen, leč pachatele se nepodařilo příkopu a ani v nemocnici se neprobral. Měl těžká
zjistit.
zranění hlavy.
Na opuštěné, stejné motorce jel učeň otce zemřeVelký požár vznikl 24. července r.1934. Zničil ně- lého hocha z Lázu a také vlastní neopatrností spadl,
kolik obytných domů. Vávrových, Chalupných, Lexo- zranil se a rovněž zemřel.
vých a Vondrášků. Shořely domy, zásoby krmiva, stáj,
lidé si zachránili jen něco nábytku a holé životy.
V kronice jsou popisovány i tragické události zaviněné druhou osobou: Vražda mladé dívky 6. července
Několik pamětníků zažilo požár zdejšího kostela 1931. Bylo jí 21 roků. Měla známost s hochem
5.července 1950, kdy blesk sjel do věže a elektroin- z Kladna, který za ní dojížděl. Při jedné návštěvě šli
stalace, vznítilo se šalování střechy a hasičská stří- spolu na procházku, hoch se vrátil sám, zmateně pokačka nevytlačila vodu do potřebné výšky, aby tak bíhal a na dotaz „kde má dívku?“ řekl, že ji zavraždil.
mohla oheň uhasit. Kostel zcela vyhořel.
Četníka potom zmateně dovedl za hájenku u KaObnoven byl přičiněním občanů, horníků, tehdej- mene, a tam skutečně byla dívka nalezena.
šího MNV a zásluhou tehdejšího kněze Jana Vrby,
který psal prosbu o pomoc i paní Martě Gottwaldové.
V Tisové se stala také velká tragedie.
V roce 1952 byl kostel obnoven a vysvěcen. Vše vy- Na okraji lesa, je dnes pomníček, který tragédii přistihuje současná výstava umístěná v kostele.
pomíná:
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„ …mladičkou dívku, mámy požehnání, poutníče, postůj v rozjímání.“
Kamenný svědek, s veršem a „Knihou života nedočtenou…“ V zarámovaném místě na pomníčku se dívá
líbezná tvář.
Budoucí maturantka, chtěla svému otci k svátku
udělat borůvkový koláč. Došla do lesa, kde sbírala borůvky a byla viděna odpoledne, jak u ní stojí nějaký
muž.
Když večer ani v pozdní večer nepřišla domů, šli ji
rodiče hledat. Hledali usilovně celou noc, až k ránu si
všimli bandičky a střevíčku na okraji lesa. Opodál je
čekalo strašlivé zjištění. Krasavice, mladá dívka, oblíbená a milovaná dcera, ležela bez známek života.
Vraha se podařilo zjistit poměrně snadno. Život mladičké „maturantce“ ale nikdo nevrátí. Příběh strašlivě
otřásl krajem a lidmi, místo varuje a připomíná děsivý čin lidské nenávisti a bezcitnosti.
Dnes je té události 69 roků.

Jedna z kamer „číhá“ na silnici I/18 u školy. Zlobíme se, ale v těchto místech vyhasly také dva životy.
Dětské !!!! Nestřežená pozornost dítěte, běžícím za
míčem a neštěstí je hotové.

15.1.1964 vznikl požár na Drmlovce u Pecováku.
Stalo se tak po hasičském plesu, kdy patrně zazděný
trám v komíně vzplanul a s ním celá budova.
Postavena byla Drmlovka nová, ta současná, s pěkným sálem a s obchodem.

Výběr z kroniky sepsala
olga říhová.

V Pecováku také zakončilo svoji životní pouť několik lidí. Říkávalo se, že v místech blíže k Rudolfce
jsou pod vodou „jámy“. Zrádná místa, kde špatní
plavci, křeč, či jiná příčina je rychlejší než reakce člověka.
Staří lidé říkávali, že před bohutínskou poutí bývá
zpravidla nějaké neštěstí!!! Opatrujme se, aby toto
rčení zrušilo svou platnost a nesplnilo se.
Není důvod nikoho děsit, ale myslím, že je potřebné si občas některé věci připomenout. Buďme
k sobě ohleduplní a mějme se rádi po celý rok.
Hezké prázdniny a řadu zdravých a radostných dnů
přeji vám všem.

Děsivé a svým způsobem odvážné jsou sebevraždy. Co přinutí člověka, aby úmysl změnil v čin.
Jaké odhodlání a jaká beznaděj? Mnohdy i mladé životy takto končí, jen zakrátko potom co začaly, bohužel i v Bohutíně takto skončilo svoji pouť několik
jedinců.
Mnozí platili pokutu za rychlou jízdu, kamera je
zachytila a je důkaz.

z historie - bohutínští truhláři
BohuTínšTí TruhLáři
Ve dVacáTéM sToLeTí

můj
otec
Karel
3. 7. 1913. Jejich
bratr Oldřich se již
narodil ve Vysoké
Peci, a to 24. 7. 1923.
Ve Vídni se Václav
Mádle vyučil truhlářem (viz foto první
zleva). Věnovali se
dobročinnosti v Kuřáckém spolku "Chudé
Dítko" v první řadě
třetí zleva. (viz foto)

Truhlářská tradice se v rodině Mádlů dědí po generace, stejně tak i jméno Václav. Nahlédněte krátce do
vzniku jedné rodinné firmy, která dnes sídlí v Bohutíně.
Truhlář Václav Mádle (viz foto), můj děda, se narodil
v Kouřimi 29. 5. 1881 jako nejmladší z dětí. Jeho sestra
Alžběta 17. 1. 1878, další sestra Marie 6. 9. 1875 a bratr
Antonín 4. 9. 1873. Po získání základního vzdělání jako
dospělí vandrovali do Vídně. Tam se oženil s Marií Berkovou, narozenou ve Vysoké Peci. Ve Vídni se jim narodila dcera Štěpánka 18. 11. 1906, Marie 18. 12. 1908 a
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postavil dílnu a rodinný
dům, který postupně
dokončil v roce 1935, v
dnešní podobě pod č.p.
71 (viz foto ). Na dobové fotografii je zobrazena reklama a výloha,
kde vystavoval hotové
výrobky (viz foto). Po
dostavbě
rodinného
domu byla ze stavení
také dílna.

Další foto s fajfkami, děda sedí v první řadě třetí
zprava. (viz foto)
Na dobové fotografii je Václav Mádle před sekretářem, dnes již je to skvost. Řezbářské práce zhotovovali
řezbáři.
V roce 1919 se vrátil s rodinou k příbuzným do Březnice. V roce 1920 koupil ve Vysoké Peci stavení, tam

Byl čas i na zábavu:
1) K Vaňkům chodí dva truhláři
kteří navzájem si plně věří
mají oba zlaté ruce
k tomu také dobré srdce.
2) Jsou to muži stále zdatní
v řemesle svém plně platní
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5) A tak oba mistři
nechť jste stále bystří
ale né jen u Vaňků
také doma u ponku.
V básničce se dočtete právě o Františku
Bendovi a Václavu Mádlem.
V dílně vyučoval řemeslu svého syna Oldřicha, dále se zde vyučil pan Bartoš ze sousedství, pan Pečený z Vranovic a v roce
1927 Vojtěch Špala.
Ve věku 70 let, po vyhoření kostela,
zhotovil okna. Ve věku 93 let zhotovil poslední okna do Žežic.
Truhláři rodiny Mádlovy:
Václav Mádle 1881
Antonín 1873, bratr,
truhlářství ve Vídni
Karel Mádle 1913 (můj otec)
Oldřich, syn
Václav Mádle 1944 (autor textu),
dodatečně vyučen 1995,
vnuk Václav Mádle 1972
Václav Mádle st., truhlář z Bohutína
Poděkování panu zelenkovi za fotografie

jeden módu uplatňuje
druhý okna upravuje.
3) Jsou to oba dobří páni
v společnosti vždy vítáni
že jsou také kavalíři
o tom se již nehovoří.
4) Ten mladší je Frantík
přitom mužný chlapík
druhý Vašek se jmenuje
se ženskými koketuje.
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TruhLář Jan Turek
Můj praděd Jan Turek se narodil r.
1884 ve Strýčkovech. Jeho otec Jan (v
matrice se podepisoval jako Johan)
Turek se tam přiženil z Modřovic, pracoval jako horník a gruntovník a v pouhých 26 letech zahynul na šachtě (dle
matriky "rozdrcen pádem do jámy").
JTst byl třetí syn a narodil se již jako pohrobek. Jeho matka se znovu vdala a s
druhým manželem měla minimálně 8
dalších dětí (pak už končila veřejná matrika,
tak nevím, jestli to je
konečné číslo).
Jan Turek st. odešel do
Vídně, patrně tam se vy-

patrně se synem a učni. Do dílny pořídil kombinovaný stroj zn. Kalina, který je v provozu dodnes. Zemřel v r. 1936.
Jeho syn, můj děda Jan
Turek ml., se narodil ve
Vídni v r. 1906, vyučil se
řemeslu u svého otce a
ještě lakýrníkem u p. Razíma v Příbrami. Jako to-

učil řemeslu, oženil se tam s Růženou Šedivou (také
ze Strýčkov). Měl 4 děti – Jana, Antonína, Annu a Jaromíra (ten se narodil až v Čechách po návratu).
Po 1. sv. válce se vrátil do Čech, zpočátku alespoň část
rodiny provizorně pobývala u jeho nevlastního bratra
v Lazsku. V r. 1922 zakoupil dům č. 79 ve Vysoké Peci
a za domem postavil truhlářskou dílnu, kde pracoval
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domem se stala strojní přípravna, kterou
dovybavil dalšími stroji. V Příbrami na Rynečku měl pronajatý obchůdek, který sloužil jako vzorkovna a kontaktní místo. V
dílně pracovalo asi 4 - 6 zaměstnanců a
učňů.
V 50. letech dílna přešla pod Komunální
podnik Města Příbramě, odbor truhlářský,
jako provozovna č. 3, později pod OSP Příbram.

varyš pracoval mimo jiné v Liberci. Absolvoval mistrovskou zkoušku. V r. 1935 se oženil (manželka
Ludmila Šedivá, opět ze Strýčkov), měl 3 dcery – Ludmilu, Janu a Miroslavu, mou maminku. Po svatbě živnost rozšířil – dům přistavěl o podkroví, v původním
obytném přízemí byla dílna a výminek, z dílny za

Od r. 1967 pracoval Jan Turek ml. při důchodu opět
samostatně na základě oprávnění MNV Bohutín až
do své smrti v r. 1977. I poté dílnu příležitostně používali bývalí zaměstnanci a spolupracovníci, z dětství pamatuji p. Bělku z Lázu a v dospělosti mi
pomáhal s výrobou špaletového okna pan Karel Sadílek ze Zavržic – ten se zde vyučil, pamatoval ještě
Jana Turka st., pak zde pracoval pod Komunálním
podnikem. Mnohé informace jsem získal od něj.
Z dílny zůstala zachována část za domem s částí původního vybavení, stroje - s původními motory – jsou
v provozu dodnes.
sepsal
Mudr. Jan Brodníček,
pravnuk
Jana Turka st.
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záPis finančního a kontrolního výboru
obce bohutín ze dne 8. 2. 2021
plánovaný přebytek
výdaje - schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečné plnění
skutečný přebytek

2.535.700,00 Kč
29.871.900,00 Kč
37.761.591,00 Kč
30.742.209,27 Kč
3.714.075,67 Kč

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

rok 2020:
příjmy - schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečné plnění
plánovaný přebytek

35.597.900,00 Kč
38.027.489,36 Kč
35.010.239,19 Kč
1.694.900,00 Kč

Předmětem kontroly v souladu s výše uvedeným usnesením obce a platnými právními předpisy bylo hospodaření
obce s finančními prostředky v r. 2020, rozpočtová opatření č. 1 až č. 4.

výdaje - schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečné plnění
skutečný přebytek

33.903.000,00 Kč
34.628.763,36 Kč
28.639.261,61 Kč
6.370.977,58 Kč

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bohutín ze dne
21. 12. 2020 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.

1.)

2.)

3.)

4.)

Plnění schváleného rozpočtového provizória
na r. 2021 - usnesení Zastupitelstva obce Bohu
tín ze dne 21. 12. 2020.
R. 2020 - plnění rozpočtu k 31. 12. 2020,
účetní doklady /faktury přijaté, vydané,
peněžní deník - příjem a výdej/.
Využití účelnosti fin. prostředků u akcí: oprava
dešťové kanalizace, komunikace a výstavba
chodníku v západní část Bohutína II. etapa.
Stav fin. prostředků pokladny obecního úřadu
ke dni 8. 2. 2021 a její skutečný stav, skutečný
stav finančních prostředků obce k 31. 12. 2020.

1.) Na základě schváleného rozpočtového provizória ze
dne 21. 12. 2020 na r. 2021 (do řádného schválení rozpočtu obce na letošní rok, který bude projednán v měsíci
březnu) byla provedena kontrola plnění dle schváleného
provizória na r. 2021:
schválené rozpočtové provizórium na r. 2021 ze dne 21.
12. 2020 – čerpání skutečných výdajů r. 2020 ve výši 25%
- do řádného schválení rozpočtu obce na r. 2021,
čerpání skutečných výdajů k 2. 2. 2021 je v souladu se
schváleným rozpočtovým provizóriem obce na r. 2021.
Hospodaření s finančními prostředky v r. 2021 je v souladu s platným usnesením rozpočtového provizória na r.
2021.
2.) Na základě schváleného rozpočtu obce na r. 2020 ze
dne 15. 4. 2020 byla provedena kontrola plnění hospodaření k 31. 12. 2020. Srovnání s předchozím rokem:
rok 2019:
příjmy - schválený rozpočet 32.407.600,00 Kč
rozpočet po změnách
38.217.742,08 Kč
skutečné plnění
37.455.343,94 Kč

Hospodaření s finančními prostředky k 31. 12. 2020 je
v souladu se schváleným rozpočtem obce na r. 2020 a odsouhlasenými rozpočtovými opatřeními č. 1 až
č. 4 – skutečný přebytek 6.370.977,58 Kč.
Kontrola byla provedena u účetních dokladů v měsíci
říjnu a listopadu – formální náležitosti, faktury a účetní
doklady /viz účetní deník/ – bez závad.
3.) Využití účelnosti finančních prostředků u akce: oprava
komunikace, dešťové kanalizace a stavba chodníku v západní části Bohutína II. etapa:
Na základě vyhlášené výzvy k podání a doložení kvalifikace společně se zadávací dokumentací veřejné zakázky
ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen zakázka)
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ“) ve spolupráci
s firmou Sigmin s. r. o. /předpokládaná hodnota veřejné
zakázky bez DPH je 8.590.000,- Kč. Lhůta pro doručení
nabídek skončila dne 2. 3. 2020 v 9:00 hod., termín pro
otevírání nabídek byl 2. 3. 2020 od 9:00 hod.
Termín vzhledem k epidemiologické situaci byl prodloužen na 17. 3. 2020, časy zůstaly stejné. Do veřejné zakázky se přihlásilo 8 uchazečů /viz Protokol o otevírání
nabídek ze dne 17. 3. 2020 9:22 hod/.
Protokol, zpráva o hodnocení nabídek, Oznámení o výběru dodavatele založeno na OÚ. Nabídky byly podány
v rozmezí od 6.032.523,- Kč do 7.247.567,- Kč bez DPH.
Vítězem zadávacího řízení se stal účastník zadávacího řízení s nejnižší nabídkovou cenou 6.032.523,- Kč bez
DPH, kterým byl účastník s nabídkou podanou s poř. č. 8
– Lesostavby Třeboň a. s., IČO:47239328. Následně byla
uzavřena smlouva o dílo s výše uvedenou firmou, cenou,
s termínem ukončení plnění v září 2020 a s délkou záruky 60 měsíců.
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K dnešnímu dni byly všechny práce řádně ukončeny v požadovaném termínu a byly vydány kolaudační souhlasy
s užíváním stavby odborem silničního hospodářství
č.j.99844/2020 a odborem životního prostředí č. j.
97795/2020.
Na výše uvedenou akci byla podána žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje Fondu obnovy venkova
v rámci tematického zadání Obnova venkova. Obec obdržela Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci podané žádosti č.j.
103743/2020/KUSK.
Následně obec obdržela dne 11. 1. 2021 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace. Dne 14. 1. 2021 obec vrací 3x
uzavřenou smlouvu poskytovateli k uzavření ze strany
poskytovatele. Uzavřená smlouva byla zaslána obci dne
2. 2. 2021. Následně běží lhůta k dodržení podmínek
k poskytnutí dotace 60 dnů od zaslání. Příjemce dotace je
povinen zaslat poskytovateli materiály /zpracovává se/.
Skutečné finanční prostředky byly fakturovány dle podepsané smlouvy o dílo a
a vystavených faktur na celkovou částku 6.025.204,- Kč
bez DPH.

Stav spořícího účtu č. 43-8880330257/0100 vedeného
u KB Příbram je ke dni 31. 12. 2020 – 722.632,74 Kč.
Stav běžného účtu č. 94-2510311/0710 založeného
dne 5. 3. 2013 vedeného u ČNB – pobočka Plzeň je ke dni
31. 12. 2020 – 4.055.839,36 Kč.
Stav běžného účtu č. 43-3685940217/0100 vedeného u
KB Příbram je ke dni 31. 12. 2020 – 338.003,89 Kč /složené kauce na bytovém hospodářství, fin. prostředky nejsou v majetku obce/.
Byla provedena fyzická kontrola finanční hotovosti pokladny ke dni 8. 2. 2021, zůstatek hotovosti odpovídá
skutečnému fyzickému stavu fin. prostředků 18.352,- Kč.
Závěr:
Na základě výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že uskutečněná kontrola byla provedena řádně
a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Vyjádření kontrolovaného subjektu, jehož činnosti se
kontrola týkala: Souhlasíme s průběhem a s výsledky
kontroly.

Postupováno bylo v souladu s platnou právní legislativou,
usnesením Zastupitelstva obce Bohutín, schváleným rozpočtem.
4.) Konečný zůstatek běžného účtu č. 876870297/0100
vedeného u KB Příbram je ke dni 31. 12. 2020 9.705.171,88 Kč.

14

V Bohutíně dne 8. 2. 2021
finanční výbor: předseda - Martin Štěpánek
kontrolní výbor: předseda - Jiří Tureček
starosta: Ladislav Turek
účetní: Marie Šedivá

rozPis Přistavených kontejnerů
kontejnery budou rozmisťovány
od 11. 10. do 20. 10. 2021
dle potřeby v jednotlivých částech obce.
pondělí - středa 11. - 13. října
Vysoká Pec - na návsi u cífků /
Vysoká Pec - u Mateřské školy Bohutín /
Tisová - náves u vývěsky
čtvrtek - neděle 14. - 17. října
chaloupecká louka - na struhách /
havírna - pod obecním úřadem u garáží /
havírna - křižovatka k sokolovně
pondělí - středa 18. - 20. října
Bohutín - otočka u požární nádrže /
Bohutín - u bytovek /
Bohutín - u hasičské zbrojnice
zároveň žádáme občany,
aby do kontejnerů nevhazovali
nebezpečný odpad – pneumatiky,
televize a jiné elektrospotřebiče.
Tento nebezpečný odpad je možno bezplatně předat po vzájemné dohodě:
p. Turek – tel.: 725 022 736, p. řezníček: 775 607 100, p. Mezera: 739 434 813. Taktéž do kontejnerů
nevhazujte dřevěné věci, ty je možno odvézt na Vysokou Pec na bývalé hřiště (Tam, kde se ve Vysoké
Peci pálí čarodějnice.). žádáme občany - nevhazovat žádný jiný komunální odpad!

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

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

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

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

adresa datové schránky: qr6ank2

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

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

hlavní účetní - Marie Šedivá
masasediva@seznam.cz
obecní knihovna - PhDr. Eva Kubíková
knihovnabohutin@seznam.cz
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knihovna
Činnost obecní knihovny byla již od loňského roku
významně ovlivněna pandemií nemoci covid-19. Po
rozvolnění tvrdých protiepidemických opatření v létě
roku 2020 byla knihovna otevřena do poloviny října a
poté bylo nutné ji opět uzavřít - přišla další, velmi
silná vlna nemoci. Znovu jsme mohli otevřít 15.
dubna 2021 s tím, že je nezbytné dodržovat nařízená
přísná hygienická opatření – knihy se vrací bezkontaktně a prochází karanténou, v knihovně může být
přítomen pouze 1 čtenář (nutná je plocha 15 m2 na
osobu, knihovna měří 34 m2). O respirátorech, rozestupech a desinfekci rukou i všech ploch již dnes snad
nikdo nepřemýšlí – staly se pro nás samozřejmostí a
chráníme jimi nejen sebe, ale i své okolí.
V době uzavření knihovny se podařilo díky výborně
fungujícím e-shopům nakoupit řadu nových knížek
(děkujeme Obecnímu úřadu Bohutín za finanční
podporu) a také máme od dubna 2021 vypůjčeno 200 nových knih z Výměnného fondu Knihovny Jana Drdy v Příbrami. Knížky jsou ze
všech oblastí literatury – naučné, dětské i beletrie. Celkem máme z VF KJD půjčeno asi 400
knih. Ve vlastním knižním fondu bylo ke dni 31.
12. 2020 celkem 3 330 knížek. A tak se domnívám, že je z čeho vybírat, i když se samozřejmě
může stát, že někdo právě tu „svoji“ knihu u nás
nenajde – nejsme profesionální knihovna.
Mám radost, že ve vlastním knižním fondu máme
i novinky z našeho kraje:
Vít hájek, kristina Poláčková: Poutní místa
středních čech (Můžeme putovat od Budče přes
Starou Boleslav až po Votice, zastavit se ve Hvož-

Tomáš Makaj, Jaroslav Vogeltanz: Brdy (Mezi 77
tajemnými místy najdeme i Bohutín, nádrž Pilskou a
Láz, Zavírku a Carvánku či Skelnou Huť… Rovněž zde
jsou krásné fotografie.).
Věra smolová: Mlynář Martin Fiala jinak kocour
(Zatím poslední kniha
ředitelky Státního oblastního archivu v Příbrami PhDr. Věry
Smolové zpracovává
osudy mlynáře a sedláka Martina Fialy
/1652-1722/, který se
narodil a žil ve mlýně,
kde se dnes říká U
Hamru a kde stával Ko-

courovský mlýn, již
dávno zaniklý. Jeho
osudy jsou tedy spojeny
s lesy Brd, Příbramí a
příbramskými doly a
také s Vysokou Pecí a
Bohutínem. V knihovně máme i další
knížky této autorky,
neméně zajímavé).
Jsem opravdu ráda, že
obecní knihovna mohla alespoň částečně ožít –
jak jsem psala v minulém čísle BZ – knihovna bez čtenářů je smutná. Zatím bohužel nejsou možná oblíbená setkání čtenářů, ať již plánovaná či náhodná,
povídání o přečtených knížkách či doporučení, kterou
stojí za to si přečíst, křesílka zůstávají neobsazená.
Není možné také studovat pamětní knihy obce (kroniky). Věřím však, že i to brzy přijde.

ďanech i Rožmitálu pod Třemš. či na Makové hoře u
Smolotel a samozřejmě na Svaté Hoře. Ač mnohá
místa známe, autoři nám dopřejí nahlédnout do jejich
historie i současnosti, a to vše s krásnými fotografiemi.).
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děkuji všem,
kteří cestu do knihovny nezapomněli
a ve čtvrtek mezi 15. a 17. hodinou přicházejí.
děkuji také zastupitelstvu obce Bohutín
a vedení obce za podporu knihovny
a jejích čtenářů.
Přeji všem čtenářům i všem Bohutíňákům
a návštěvníkům našeho kraje krásné léto
a především zdraví, dobrou mysl a pohodu.
Těším se na vás. Phdr. eva kubíková

sPolečenská rubrika

jubilanti
2. Poloviny roku 2021
červenec
Kostínek František
Mašková Alena
Morová Markéta
Mora Zdeněk
Kotrchová Jana
Černá Marie
Mejzrová Hana
Štěpánková Marie
Černík Zdeněk
Korecký Josef
Bittner eodor
Mecnarová Anna
Šedivý Vojtěch
Spousta Jiří
Procházková Božena
Brůčková Anna
Macháčková Božena
Kyzrová Marie
Zvercová Ludmila

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

srPen
Kardová Helena
Chmelová Anna
Adamis Matúš
Burianová Vlasta
Rákosníková Věra

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec

Černý Zdeněk
Raková Hana
Machalová Hana
Koloušek Jiří
Binarová Jaroslava
Mejstřík Jindřich

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

září
Chmátal Václav
Kocourek Jiří
Štrof Jaroslav
Hlávek Stanislav
Bolina František
Roulová Ludmila
Bambasová Irenka
Týr Václav
Říhová Olga

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

říjen
Budínská Olga
Hodoušová Danuška
Procházka František
Holečková Jana
Nováček František
Šebková Marie
Fišer Zdeněk
Týrová Věruška

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Havírna
Vysoká Pec
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listoPad
Stehlík František
Vysoká Pec
Pechanová Stanislava Vysoká Pec
Kotrch Petr
Bohutín
Nosková Marta
Bohutín
Polák Josef
Vysoká Pec
Ďurišová Jindřiška Havírna
Zrostlíková Olga
Vysoká Pec
Vondrášková Emílie Vysoká Pec
Mezera Josef
Bohutín
Kafka Václav
Vysoká Pec
Prosinec
Michálková Blanka
Roušal Slavomír
Nesvorný Jaroslav
Plášilová Marie
Matunová Anna
Valtová Jitka
Havlínová Marie
Dušková Eva
Dupáková Vlasta
Šefčíková Jana
Horáková Bohuslava
Tureček Ladislav
Uhlík Jaroslav
Křížová Marie
Černá Marie
Havelka Jiří

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

Všechny fotograﬁe jsou použity ze setkání z let minulých.
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Vítáme nové občánk y

o p ustili nás

období od 24. 11. 2020 do 30. 6. 2021

období od 24. 11. 2020 do 30. 6. 2021
Benda Josef
Tisová
Doležalová Blažena
Vysoká Pec
Dušková Ludmila
Vysoká Pec
Horáková Marie
Vysoká Pec
Jarolímek Milan
Bohutín
Kindlová Helena
Bohutín
Krčilová Zdeňka
Bohutín
Nezbeda Jaromír
Bohutín
Pelcner Karel
Vysoká Pec
Skuhrovcová Marie
Bohutín
Šefrnová Marie
Tisová
Šťastný Richard
Vysoká Pec
Turek Ladislav
Bohutín
Uher Jan
Vysoká Pec
čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají.
Upřímnou soustrast.

Brodníček Zikmund Vysoká Pec
Chalupný Jonáš
Vysoká Pec
Kmínková Julie Vysoká Pec
Lehký David Vysoká Pec
Mašková Ellen Havírna
Petýrková Gabriela Bohutín
Špergerová Adéla Vysoká Pec
Vlasatá Malvína Bohutín
Zelenka Jaromír Bohutín

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

vítání občánků
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VíTání oBčánků 2021

se narodilo celkem 19 dětí s trvalým bydlištěm v BoV sobotu 26. června bylo ve společenské místnosti hutíně, přičemž holčičky mají tentokrát převahu (11
OÚ veselo i přesto, že všichni byli v respirátorech a tak holčiček, 8 chlapečků) a také v tomto období se narojejich úsměv prozrazovaly především oči. Konala se dila dvojčátka (chlapeček a holčička). Po delší době se
slavnost Vítání občánků, jejíž tradice byla obnovena miminka narodila ve všech částech obce, tedy Bohu1. května 2011 a Obec Bohutín ji chápe nejen jako tíně (včetně Rusalky), Havírně, Vysoké Peci i Tisové.
O účast na slavnosti projevilo zájem celkem 13 romožnost přivítat děti do společenství obce, ale také
dičů,
kteří po krátkém proslovu starosty obce pana Lajako poděkování rodičům, kteří se rozhodli vybudodislava Turka a hudebním vystoupení Víta Gregora (1.
vat si u nás domov a založit rodinu.
V období od 1. května 2020 až do 30. dubna 2021 skupina) a Ireny Brodníčkové (2. skupina) přijali nejen
gratulace, ale také dárky od představitelů obce. A pak
už se děti se svými maminkami a tatínky fotografovaly nejen v kolébce a v parku, ale také společně na
schodech před OÚ.
Ještě jednou přejeme všem dětem
a jejich rodičům, aby byli zdraví, šťastní a veselí.
Phdr. eva kubíková
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mateřská škola
Vánoční prázdniny utekly jako voda a my jsme se
opět sešli v naší školičce. Těšili jsme se na plánované
výlety, představení a divadla. Téměř všechny akce,
které byly plánované, jsme bohužel museli zrušit z
důvodu covidové situace a vládním nařízením.
V měsíci únoru jsme v mateřské škole uspořádali
masopustní veselici, na kterou se těšily všechny děti
i paní učitelky. Maškarní dopoledne plné
her, soutěží a tance se jako vždy velice
vydařilo.
Následující týden se nám však vytratil
úsměv z tváře. Celá mateřská škola musela opět do karantény a následně bylo
vyhlášeno celoplošné uzavření mateřských škol. Od 1. března byla mateřská
škola uzavřena až do poloviny dubna.
Výuka dětí probíhala dálkovou distanční
formou. Dětem byly zasílány „domácí
úkoly“ - náměty na výtvarné, pracovní,
hudební, sportovní, předmatematické,
jazykové a grafomotorické činnosti,
které byly pro mnohé děti a jejich rodiče
do jisté míry překvapením i zábavou. Od

12. dubna se zpět do mateřinky vrátily jen děti
předškolní, pro které je
výuka v MŠ povinná, a
děti rodičů IZS. Pro
všechny děti se mateřská
škola otevřela až od 3. května.
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o včelaření a o včelkách. Dětem
přinesla mnoho názorných pomůcek a své vyprávění prokládala prezentací obrázků na
interaktivní tabuli. Děti byly
z „včelařského dopoledne“nadšené, odnesly si užitečné a
vzácné informace a zážitky.
1. června jsme se s dětmi vydali k Řimbabské štole. Čekal
na ně permoník, kterému děti
pomohly uklidit vchod do
štoly, plnily zadané úkoly a nakonec je permoník odměnil
dobrotami, které si odnesly
domů. Ve stejném týdnu se
celá mateřská škola vydala na
V následujících týdnech
jezdily za staršími dětmi z 2.
třídy lektorky z projektu Šablony II. Pro děti měly připraveny programy zaměřené
na malbu vodou, sázení květinových záhonků, konstruování, práci s bublinami,
hádání hádanek a poznávání
vody. Ve vzdělávacích programech si děti mnohé věci vyzkoušely, osahaly, naučily a
dozvěděly se spoustu nových
informací.
V měsíci květnu si pro děti
připravila paní asistentka pedagoga z malé třídy program

celodenní výlet na Farmu
Moulisových do Milínova.
Děti si v máselnici stloukly
šlehačku a máslo ze smetany,
které mohly ochutnat namazané na chleba, povozily se
na ponících, dozvěděly se,
z čeho a jak se vyrábí mouka,
a mohly si pohladit malé kamerunské kozy s kůzlaty.
Celý výlet završil výborný
oběd, domácí hovězí vývar
s nudličkami a zeleninou a
skvělá rajská omáčka s těstovinami.
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V následujícím týdnu mateřskou školu navštívilo
Tradiční loutkové divadlo Zvoneček s pohádkou O
Šípkové Růžence. Humorná pohádka se dětem velmi
líbila, celý děj byl provázen smíchem a potleskem.
Ihned v následujícím týdnu jsme se vydali na další
výlet. Ráno jsme nastoupili do autobusu, který nás

odvezl do Pohádkové kovárny v Selibově. Děti si
prohlédly mnoho pohádkových postav – vodníky,
čerty, vodnice, čertice i
postavičky z večerníčků.
Celá prohlídka byla provázána poutavým vyprávěním
pohádkových
příběhů. Po prohlídce Pohádkové kovárny jsme se
přesunuli do krásně zrekonstruované stodoly,
která je ateliérem pro výtvarné tvoření dětí. Děti
si vybraly ze sádrových
odlitků tvary, které se
jim líbily, obarvily si je
dle vlastní fantazie a odvezly si je s sebou domů.
Jako odměnu za splnění všech úkolů obdržely plyšového medvídka. Venku se děti proběhly ještě pohádkovým bludištěm, prohlédly si dřevěné pohádkové
postavy z večerníčků, pohladily si živé oslíky a „alou“
domů zpátky do mateřské školy. Děti i nás učitelky
výlet nadchl a už teď se těšíme na další.
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Na závěr školního roku jsme pro děti uspořádali
sportovní olympiádu na zahradě MŠ. Děti soutěžily
v různých disciplínách a nakonec za své sportovní výkony byly odměněny.
Rozloučili jsme se s dětmi, které v září nastoupí do
základní školy, a nezbývá jen čekat na září, na nové
dětičky.
Všem přejeme krásné léto plné zdraví
a pozitivní energie.
Mgr. Lenka říhová,
šárka Moulisová,
andrea sochorová dis.,
Jana hanusová,
Bc. eva Plášilová,
Václava cífková,
Marcela Tomšíčková
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křížovka

tomáš akvinský: „ze všech vášní duše ... viz tajenka. Tajenku najdete na posledních stránkách našeho zpravodaje.

základní škola
Mezinárodní den dětí Velcí si hrají s malými
V úterý 1. 6. 2021 si žáci druhého stupně připravili pro své mladší spolužáky program ke Dni dětí.
Na školní zahradě a v nejbližším okolí vyrostlo celkem 15 stanovišť, které žáci z 1. stupně mohli navštívit. Děti si vyzkoušely skákání v pytli, skok
do dálky, střílení na bránu, třídili odpad nebo skládali zvířecí rodiny. Za úspěšné splnění stanoviště získali žáci ceny v podobě lízátek, bonbónů a sušenek.
Největší odměnou pro všechny žáky byly donuty,
na kterých jsme si společně pochutnali o velké přestávce. Všichni jsme si užívali společné okamžiky
na školní zahradě a na čerstvém vzduchu.
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Všem žákům se dětský den líbil a k hezkým zážitkům nám dopomohlo také krásné slunečné počasí.
Mgr. Martina Berkovcová

Pohádkový průvod za pokladem
Začátkem června jsme pro děti v družině uspořádali pohádkový průvod za pokladem. Na stanovištích
plnily zajímavé úkoly, při kterých se dozvěděly
mnoho informací o životě v lese. Také si ověřily znalosti o pohádkách a nechyběl ani tajemný měšec,

u kterého si děti polámaly hlavičky, co se v něm může
skrývat. Po splnění úkolů jsme se všichni společně vydali hledat poklad. Na lesní cestičce nám při hledání
pomáhaly stromečky označené červenými fáborky
a dopisem s nápovědou, kudy vede cesta k pokladu.
Po chvíli hledání byly děti úspěšné a poklad našly.
Všichni jsme si společné odpoledne velice užili.
Vychovatelky šd:
renata Vondrášková,
iveta zemková,
Lenka Jarolímková,
natálie Pastyriková

meč a na hlavě má královskou korunu. Ptá se žáků,
koho představuje. Žáci hned poznají, kdo je přišel navštívit. Potom vypraví žákům o svém životě. Žáci se
zájmem poslouchají a kladou Přemyslu Otakarovi I.
zajímavé zvídavé otázky. Za zvuků fanfáry pak Přemysl odchází a žáci si zapisují do pracovního listu do
rodokmenu, kdo je navštívil a informace, které je zaujaly. Následně přichází, opět za zvukového doprovodu, ještě převlečená Anežka Česká a po jejím
odchodu také Přemysl Otakar II.
Při další hodině byli žáci rozděleni náhodně (losovacím zařízením Flippity) do skupin po třech.
Jejich úkolem bylo poskládat šest textů o životě
Anežky podle časové posloupnosti. K jednotlivým textům měli přiřadit správný název a
vhodný obrázek. Pro správné seřazení textů
bylo třeba uplatnit i znalosti, které se o Anežce
dozvěděli v minulé hodině.
Následovaly dvě hodiny výtvarné výchovy,
kdy si každý žák sám rozstříhal, seřadil a nalepil
do své knihy texty, nadpisy a obrázky. Žáci si
dle vlastního uvážení vybrali jeden nebo více
textů a vytvořili k nim vlastní ilustrace. Na začátek textu ještě museli dokreslit vhodnou iniciálu. Další hodinu vlastivědy žáci vyplňovali
pracovní list s nedokončenými větami, pětilístek a zamýšleli se nad otázkou, zda rozhodnutí
Anežky bylo správné. Hodinu jsme zakončili v komunitním kruhu a přečetli si jednotlivé pětilístky a diskutovali o Anežčině rozhodnutí.
Projekt si žáci moc užili a těší se, kdy je zase přijde
navštívit nějaká postava z minulosti. Osobně jsem
měla radost z toho, že po skončení projektu se u řady
žáků objevil velký zájem o historické události a že
stále kladou zajímavé otázky.
Mgr. ilona chvalníková

Projekt
Poslední Přemyslovci
ve 4. třídě
Projekt začal úvodní motivací,
kdy kolegyně z druhého stupně
Lenka Brabcová přichází do třídy za
zvuků fanfáry převlečená za Přemysla Otakara I. V jedné ruce drží
Zlatou bulu sicilskou, v druhé ruce
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Na Karlštejn a zpět jsme cestovali vlakem. Sešli
Projekt knížka pro prvňáčka a pasování dětí
jsme se ráno po 7. hodině na příbramském vlakovém
1. třídy na čtenáře
17. červen 2021 byl pro naše prvňáčky dnem slav- nádraží. Cesta vlakem byla příjemná a i s přestuponostním. V rámci projektu Knížka pro prvňáčka byli váním nám velmi rychle uběhla.
Po příjezdu do Karlštejna jsme museli absolvovat
všichni pasováni na čtenáře.
trochu náročnější výšlap k hradu. Odměnou nám
však byla poučná prohlídka prvního hradního
okruhu. Paní průvodkyně zajímavě a poutavě vyprávěla dětem o historii hradu, který je neodmyslitelně spjatý s osobností českého krále a
římského císaře Karla IV.
Další naše cesta vedla do nedalekého WAX
muzea voskových ﬁgurín. Prohlídka začínala v
obřím kaleidoskopickém kině, kde jsme za pomoci zrcadel a zadní projekce viděli poklady české
architektury a korunovační klenoty. Nahlédli
jsme do života středověkých řemeslníků, na
vlastní oči jsme spatřili středověké vězení a nakoukli pod ruku katovi. Další část expozice byla

Naši školu navštívily pracovnice Městské knihovny
v Příbrami a měly připravený moc hezký program. Při
něm si děti nejprve společně zahrály pohádku J.
Čapka O panence, která tence plakala. Také předvedly, jak se naučily hezky číst, aby následně mohli
být pasovány na čtenáře. Byly velmi překvapeny, když
najednou někdo zaklepal na dveře a do třídy přišla
vzácná návštěva, Písmenkový král a Písmenková královna. Děti pak před králem složily čtenářský slib, od
královny dostaly pasovací listinu a od paní učitelky
šerpu s nápisem Už jsem čtenář.
Všichni malí prvňáčkové dokázali, že se dokonale
skamarádili s písmenky a každý z nich se také moc
hezky naučil tento čtenářský slib: Slibuji ve jménu
všech krásných knížek, pohádek, příběhů a básniček,
že budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady,
že je budu mít rád a budu se k nim chovat opatrně a
s úctou a že budu hodně číst, abych se stal moudrým
a vzdělaným člověkem.
Domů si děti kromě velkého zážitku odnášely i
hezkou knihu, kterou dostaly od pracovnic knihovny
a kterou si budeme společně číst ve druhé třídě.
Mgr. M. sláviková, třídní učitelka 1. třídy

zasvěcena zakladateli hradu Karlu IV., v ní jsme si
mohli prohlédnout i všechny jeho ženy. Poté nás muzeem provázely osobnosti alchymistického dvora Rudolfa II. Děti zaujaly také postavy Marie Terezie,
Napoleona či Františka Josefa I.
Po prohlídce WAX muzea si děti užívaly nakupování dárků pro své nejbližší. Vzhledem k tomu, že nás
celou dobu provázelo krásné slunečné počasí, s radostí jsme si vychutnali osvěžující zmrzlinu.
Celý výlet byl velmi vydařený a pohodový. Plni
Třídní výlet 5. třídy na karlštejn
V úterý 15. 6. 2021 vyjeli žáci 5. třídy na školní dojmů a zážitků jsme se v odpoledních hodinách vrávýlet na Karlštejn. Na tuto akci jsme se dlouho těšili, tili opět vlakem do Příbrami.
Jitka Mrázová, třídní učitelka 5. třídy
cestu a program jsme dopředu plánovali.
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Třídní výlet do zoo Praha

kem. Ráno se všichni účastníci výletu sešli před nádražím Příbram.
Bylo krásné, letní počasí. Když jsme vystoupili v
V úterý 15. 6. 2021 se 7. třída zúčastnila školního výBerouně,
vydali jsme se na Městskou horu, kde bydlí
letu do ZOO Praha. Po dlouhé době distanční výuky
se všichni moc těšili, nejen na samotnou ZOO, ale i večerníčkoví medvědi Matěj a Kuba. Třetí, Vojta, už
tu není, odešel do medvědího nebe. Cestou jsme si
na cestu vlakem.
prohlédli Litavku a ukázali si, kam až sahala voda v době velkých povodní. Také
jsme si sáhli na původní obranné hradby
města Beroun.
Medvědi byli po našem příchodu u bazénu. Občas šli na procházku ve svém
prostoru, někdy se zastavili u nás a zvědavě se na nás dívali, nebo se houpali na
zavěšené pneumatice. Potom jsme si hráli
na hřišti, které je vedle medvědária, a po
skupinách jsme vystoupali na místní rozhlednu. Z výšky jsme si ukázali, kudy
jsme šli, kterým směrem je Příbram a kterým Praha.
Následně jsme se vyfotografovali a pomalu se vydali zpět do města. Na náměstí
se děti osvěžily zmrzlinou a ledovou tříští
Výlet se vydařil, bylo krásné počasí, viděli jsme a v obchodě si nakoupily drobnosti na památku. Už
spoustu mláďat, například malého tapíra, kamzíka, nás čekala jen cesta na nádraží a vlakem domů.
tučňáky nebo klokany.
V Příbrami děti přivítali čekající rodiče a děti jim
radostně
mávaly z vlaku. Výlet se všem líbil a děti už
Ne všechny pavilony byly kvůli epidemiologické situaci otevřené, ale to vůbec nevadilo, protože většina se vyptávaly, jestli za rok zase někam vyrazíme vlazvířat byla ve venkovních výbězích. Jsme moc rádi, kem.
že jsme mohli jet a podpořit zoologickou zahradu.
Mgr. Lenka Malá, Mgr. Miloslava sláviková
za 7. třídu Mgr. hana szabad

Výlet 1. a 2. třídy do Berouna
Ve středu 16. června 2021 vyrazili na výlet do Berouna žáci 1. a 2. třídy. Tentokrát jeli netradičně – vla-
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Třídní výlet 3., 6. a 9. třídy
Ve dnech 16. – 18. 6. 2021 se žáci 3., 6. a 9. třídy
společně se svými třídními učitelkami, paní psycholožkou Vyšínovou, paní vychovatelkou Zemkovou a
asistentkou pedagoga Ladislavou Liškovou zúčastnili
třídního výletu do rekreačního zařízení Štědronín ve
Zvíkovském podhradí. Svůj výlet si žáci jaksepatří
užili.
Na cestu jsme se vypravili autobusem ve středu
ráno. Po příjezdu jsme se ubytovali v pokojích a poté
jsme si šli prohlédnout kemp. Součástí zařízení byla
hřiště na fotbal, volejbal a nohejbal. Největší radost

žákům udělal velký bazén, na který se všichni velmi
těšili. Po obědě a poledním klidu jsme se nachystali
na odpoledne strávené u bazénu. Počasí nám přálo, a
tak jsme využili příležitosti a koupali se celé odpoledne. Po večeři jsme se vypravili na místní hřiště, kde
jsme společně oslavili narozeniny a svátek našich spolužáků. Našli jsme čas si zahrát fotbal a vybíjenou.
Kdo nechtěl sportovat, mohl si číst, povídat si se spolužáky nebo hrát UNO. Třeťáci večer zakončili strašidelným příběhem.
Ve čtvrtek se všichni žáci vydali na společnou vycházku na nedaleký hrad Zvíkov. Cesta vedla především lesem. Na Zvíkově jsme se společně
vyfotografovali a měli možnost si hrad prohlédnout.
Na místě se mohli žáci pokochat výhledem na Orlic-

kou přehradu, kde se stéká řeka Otava s Vltavou, ale
také se občerstvit a odpočinout si.
Cestu zpět do kempu jsme si ozvláštnili vyhlídkovou plavbou parníkem. Žáci si projížďku užili. Odpoledne jsme opět strávili u bazénu. Čtvrteční večer
jsme prožili v podobném duchu jako středeční, a to
především sportovně a společně.
Páteční dopoledne bylo již ve znamení úklidu a loučení s rekreačním zařízením. Výlet byl vydařený a
všichni odjížděli spokojení a s novými zážitky. I třeťáci byli moc šikovní a stateční a všichni si svůj první
přespávací výlet opravdu užili.

Se žáky paní učitelky třídní výlet zhodnotily.
Všichni se jednomyslně shodli, že si společně strávený čas užili a rádi by si výlet v příštím roce zopakovali.
Mgr. Lada žáčková, Mgr. Martina Berkovcová
a ing. Michaela Melicharová, třídní učitelky

zápis do 1. třídy
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci
v souvislosti s koronavirem proběhl letošní zápis do
1. třídy, stejně jako minulý rok, bez přítomnosti dětí
a zákonných zástupců ve škole. Přihlášku rodiče posílali elektronicky, poštou nebo ji také mohli vhodit
osobně do schránky školy.
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Žádost o přijetí do 1. ročníku podalo dvacet osm
předškoláků a o odklad školní docházky požádali rodiče sedmnácti dětí.
V červnu se u nás ve škole uskutečnila tzv. „Škola
nanečisto“, kde se budoucí prvňáčci seznámili se školním prostředím a svou budoucí paní učitelkou.
Na všechny naše nové žáčky se velice těšíme v září na
začátku příštího školního roku.
Mgr. karolína šuchmanová

Do budoucí první třídy bylo letos zapsáno celkem
28 žáků, a tak byli předškoláci na toto setkání rozděleni do dvou skupin. Rodiče si mezitím prošli školní
budovu a popovídali si s paní ředitelkou, vychovatelkou školní družiny a paní psycholožkou. Po skončení
„Školy nanečisto“ měli rodiče ještě možnost zeptat se
paní učitelky na vše potřebné.
Všichni budoucí prvňáčkové byli moc šikovní a se
všemi úkoly si snadno poradili. Už se na ně všichni v
září těšíme!
Mgr. Jitka Mrázová

škola nanečisto
Stalo se již tradicí, že na konci školního roku při- Práce s dětmi v 1. třídě
V letošním školním roce navštěvovalo 1. třídu 25
pravujeme ve škole první setkání s budoucími
prvňáčky a jejich rodiči. V letošním školním roce jsme žáků, 15 chlapců a 11 děvčat. Všechny děti se velice
uspořádali „Školu nanečisto“ ve čtvrtek 24. 6. 2021. rychle adaptovaly na školní prostředí i školní práci.
Byly nebojácné, šikovné a snaživé. První rok školní

Během tohoto setkání měli předškoláci možnost
poznat svoji budoucí paní učitelku a více se seznámit
s prostředím školy, do které po prázdninách budou
nastupovat. Poprvé usedli do školních lavic a společně s paní učitelkou si vyzkoušeli jednu vyučovací
hodinu nanečisto. Během ní ukázali, jak se umí podepsat, dokázali k obrázkům přiřadit správné písmenko, naučili se jednoduchou říkanku, při níž
uvolňovali ruku, a snažili se správně uchopit tužku.
Na závěr „Školy nanečisto“ předvedli, jak už umí počítat. Za velkou snahu dostali od paní učitelky pochvalu a drobné dárečky.

docházky byl pro malé prvňáčky něčím výjimečným.
Situace kolem Covid 19 a s ní spojená distanční výuka
byla pro všechny něčím novým a nečekaným.
Všechny děti si ale za velké pomoci svých rodičů a
paní učitelky dokázaly poradit s touto situací na výbornou.
V době distanční výuky se všichni žáci bez problémů připojovali na online hodiny, pracovali s interaktivními učebnicemi, využívali odkazy na
interaktivní cvičení a výuková videa v Google Učebně
a svědomitě plnili všechny zadané úkoly. Ve výtvarné
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výchově a pracovních činnostech vytvořili spoustu
krásných výrobků. Samozřejmě by toto vše děti bez
pomoci rodičů nezvládly. Za velikou trpělivost při domácí přípravě dětí na vyučování a za obrovskou
pomoc při distanční výuce patří rodičům velký dík!
V porovnání s ostatními dětmi měli malí prvňáčkové distanční výuku nejkratší dobu, a tak při prezenční výuce stihli uskutečnit i některé naplánované
projekty.
Výuka matematiky probíhala podle metody profesora Hejného. Děti velice rády řešily úlohy na sčítání
a odčítání krokováním za pomoci krokovacího pásu,
tvořily sčítací trojúhelníky, zapisovaly rovinný plán
stavby a potom stavbu z kostek postavily. Žáci pracovali nejen samostatně, ale také ve dvojicích a menších skupinách, vzájemně si pomáhali a sdíleli svá
řešení. Rádi řešili a vymýšleli pro ostatní zajímavé
slovní úlohy.
Ve výuce čtení jsme používali učebnice ucelené
řady Čteme a píšeme s Agátou. Tyto
učebnice byly vytvořeny s cílem rozvíjet čtení a psaní s porozuměním již
od počátku 1. ročníku. Výuka čtení
byla založena na analytické metodě a
doplněna prvky metody genetické.
Nejprve se děti naučily číst a psát
velká tiskací písmena, slabiky, slova a
až o něco později poznaly malé tvary
písmen. Na konci školního roku již
všechny děti vázaně slabikovaly a některé už i plynule četly. Ve 3. díle Slabikáře pracovaly již s delšími články,
které nejen četly, ale také byly různými úkoly systematicky vedeny
k práci s textem. Při tom si procvičo-

valy základní čtenářské dovednosti.
Na konci školního roku proběhla moc hezká akce. V rámci
projektu Knížka pro prvňáčka byli
všichni prvňáčkové pasováni na
čtenáře. Projekt se uskutečnil ve
spolupráci s pracovnicemi Městské knihovny v Příbrami, které
měly připravený moc hezký program – viz výše.
Naši nejmenší zvládli první
školní rok úspěšně a teď se všichni
těší nejen na prázdniny, ale také
na druhou třídu.
Mgr. Miloslava sláviková,
třídní učitelka 1. třídy

hodnocení 2. třídy
Děti ze 2. třídy zvládly celý tento netradiční školní
rok dobře. V průběhu roku jsme se sice i ony potýkaly
se střídáním prezenční a distanční výuky, ale tyto
mladší ročníky strávily naštěstí větší část roku ve
škole.
V českém jazyce nám začal gramatický výcvik – my
druháci už umíme druhy vět, rozdělení hlásek, hláskovou stavbu, abecedu, pravopis ú/ů, párové souhlásky a poznáme i některé slovní druhy. Hodně
pracujeme s texty, abychom se zlepšili ve čtení s porozuměním, které máme i jako hlavní učebnici čtení.
Děti v kvalitě i kvantitě čtení pokročily, od 2. pololetí
čtou pravidelně knížky, které zapisujeme do čtenářských deníků. S knihami pracujeme také v rámci dílen
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čtení a v projektu Ilustrátoři dětských knih. Tady
jsme vzhledem k distanční výuce v časovém skluzu,
dokončíme ho ve 3. třídě.
Matematiku profesora Hejného děti mají rády, postupně se seznámily s jednotlivými prostředími a
ovládají je. Pracují s nimi jak ve skupinách, tak i samostatně a zvládají různé úrovně řešení či vytvářejí
více řešení k úlohám. Zároveň jsme do výuky zařazovali prvky klasické matematiky a tematické pracovní
listy. Také jsme se naučili první základy geometrie.
Pokračovali jsme ve vedení zážitkových sešitů, do
kterých si děti zapisují své zážitky, se kterými pak seznamují spolužáky. Společně tak své zážitky sdílíme
a lépe se poznáváme. Napomáhá to k lepším vztahům
a soužití kolektivu. Po přerušení výuky jsme si vzali
sešity domů a pracovali jsme s nimi i v distanční
výuce. V těchto sešitech budeme pokračovat i ve 3.
třídě, ale už jinou formou.
Děti mají každý své portfolio, s nímž jsme během
roku několikrát pracovali. Doplnili jsme si do něj i
materiály z distanční výuky.
Na začátku roku jsme zvládli šest lekcí plaveckého
výcviku a během roku závody psích spřežení, i když
jen spolu s 1. třídou. V rámci prožitkového vyučování
jsme měli naplánované různé akce a projekty, z nichž
jsme splnili jen část, například Plyšákový den nebo
akci Pes – přítel člověka. Na konci školního roku jsme
si užili výlet vlakem do Berouna, kde jsme navštívili
Medvědárium a rozhlednu.
Závěrem bych chtěla pochválit nejen děti, ale i rodiče za pilný a zodpovědný přístup k distanční výuce.
Bez vaší pomoci bychom to nezvládli!
Mgr. Lenka Malá

Práce ve 3. třídě
Do školního roku 2020/2021 jsme nastoupili
v počtu 20 dětí. V září jsme všichni doufali, že bude
už „normální“, takový klasický, který jsme znali. A jelikož jsme se na nový školní rok těšili, hned v září
jsme vyrazili na projektový den do Techmanie, abychom si užili společné chvíle a také se něco dozvěděli.
Během října opět došlo k uzavření škol a teprve
před Vánocemi se na pár týdnu opět otevřely. Nebudu
zapírat, že jsem si moc přála, abychom se mohli ve
zdraví scházet a vyhýbala se nám karanténa a také
aby se nám podařilo společně oslavit Vánoce, protože
žádné jiné akce než ty ve třídě být nemohly.
Všichni jsme si mysleli, že se v novém roce potkáme a budeme se zase spolu učit novým věcem, ale
dopadlo to jinak. Do školy jsme se vrátili až v dubnu.

Nedokážu slovy vyjádřit naše pocity, jaké to bylo, že
jsme opět mohli být ve škole.
Během uzavření škol jsme přistoupili k distanční

výuce. Žáci byli aktivní, zvídaví, snažili se, aby vše
dobře zvládli. Zdokonalili jsme se v komunikaci přes
počítač, naučili se ovládat nové aplikace a také se snažili dál zlepšovat ve svých znalostech a dovednostech.
Ale nic to nemění na tom, že kamarádství, hry o přestávkách a kontakt s vrstevníky to nahradit nemohlo.
V dubnu došlo k opětovnému otevření škol a my
jsme se snažili pracovat na upevňování našich znalostí nejen z doby distanční výuky. Pracovali jsme na
vztazích ve třídě, na dobrém klimatu třídy i na osobním rozvoji. Myslím, že se nám to dařilo. Zažili jsme
i rotační výuku, ale ta se nám moc nelíbila, protože
narušila zažité režimy ať už školního, nebo distančního vyučování.
Květen a červen už byly krásné měsíce. Opět jsme
si zvykli, že máme povinnosti, zlepšili se v nezapomínání, ale také jsme konečně mohli podniknout výlety. Nejvíc jsme se těšili na výlet do Štědronína, náš
první výlet s přespáním, a to rovnou na dvě noci a tři
dny. Bylo to skvělé! Děti byly velmi šikovné, snaživé,
vyšlo nám krásné počasí a moc jsme si to užili. Celkově byl konec školního roku velmi krásný!
Do dalšího školního roku si přejeme jediné – zůstat
ve škole! Protože teď už víme, že všechno se dá zvládnout i jinak, ale společně to jde lépe!
Mgr. Lada žáčková
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hodnocení práce 4. třídy
Čtvrtou třídu letos navštěvovalo 18 žáků, z toho 12
děvčat a 6 chlapců. Letošní rok byl pro nás všechny
velmi náročný, museli jsme během roku zvládnout
střídání prezenční a distanční výuky.
V září jsme se všichni sešli ve třídě a těšili se, jak si
společně užijeme 4. třídu, ale vše dopadlo úplně jinak,
než jsme čekali.
Od 1. 9. – 13. 10. probíhala prezenční výuka. I když
netrvala dlouho, stihli jsme toho společně docela
hodně. Během září jsme se pustili do opakování učiva
z třetího ročníku. Hned 3. září jsme i zahájili plavecký
výcvik. 18. 9. jsme společně s třeťáky a páťáky navštívili Techmánii v Plzni. Přestože děti musely mít uvnitř
nasazené roušky, moc si exkurzi užily, protože v celém
obrovském areálu jsme byli pouze my. V září a v říjnu

V českém jazyce jsme se naučili vzory podstatných
jmen a jejich užití, shodu přísudku s podmětem a její
užití ve všech rodech, větné vzorce, druhy číslovek,
určování holého a rozvitého podmětu, psali jsme vypravování, popis pracovního postupu, vyplňovali přihlášku do knihovny a mnoho dalších a zajímavých
věcí.
Při hodinách přírodovědy jsme se učili o počasí, sledovali jsme změny v přírodě v souvislosti se změnou
ročního období, určovali světové strany, učili se o živé
i neživé přírodě, o půdě, o vodě, o rostlinách, třídili živočichy a rostliny podle stavby jejich těla a zařazovali
je do příslušných ekosystémů. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavostí o lidském těle a o etapách lidského života.
Ve vlastivědě jsme získali spoustu informací z dějin
dávno minulých, novodobých i současných. Zjistili

jsme navštívili knihovnu. V říjnu měly paní knihov- jsme, co je to letopočet, jak se zapisuje, a díky tomu
nice pro děti připravený velmi hezký program s inte- jsme se naučili pracovat s číselnou osou. Zjistili jsme,
raktivními dílnami k 55. výročí vzniku vysílání kdo byl Cyril a Metoděj, a jak by naše jméno vypadalo
zapsané hlaholicí, kdo byli husité, Přemyslovci, HabsVečerníčku.
burkové, jak vznikalo a vyvíjelo se písmo, kdo byl
Pak už ale přišel 14. říjen a došlo k uzavření škol.
Karel IV. a jak se za jeho vlády rozmohla naše země.
Výuka začala probíhat distančně. Každý den ráno
Velmi zajímavé bylo učit se o pravěku a vidět, jak se
jsme se scházeli na online hodině. Pracovali jsme
lidé postupně zdokonalovali. V zeměpisné části jsme
s Google Učebnou, kde měli žáci úkoly, kvízy nebo výpoznávali Českou republiku. Zjišťovali jsme zajímauková videa. Všichni byli moc šikovní a práci s počívosti o naší zemi a blíže se seznamovali s jednotlivými
tačem si brzy osvojili a nepotřebovali k tomu ani
kraji.
rodiče. Do školy k prezenční výuce jsme se vrátili
Při čtení jsme se zaměřili na rozvoj čtenářských dopouze na tři týdny v prosinci a potom až v květnu na
vedností,
především ve čtenářských dílnách. Zde žáci
samý závěr roku.
četli knížky podle vlastního výběru nebo pracovali s
Většinu učiva čtvrté třídy jsme museli zvládnout
texty ve Čtení s porozuměním. O přečtených knihách
hlavně při distanční výuce a nebylo toho zrovna málo.
si pořizovali záznamy do pracovních listů a prezentoV matematice dělení se zbytkem, rovnice o jedné vali svoji knihu před ostatními dětmi ve třídě.
neznámé, písemné násobení dvojciferným číslem, sčíDíky uvolnění vládních nařízení jsme se v průběhu
tání tří a více čísel pod sebou, počítali jsme s čísly v
měsíce dubna mohli částečně vrátit do školy a otestooboru do milionů, seznámili se se zlomky. V geometvali tak rotační výuku. Z ní bylo po pár týdnech možné
rii jsme rýsovali kružnice, kruhy, úsečky, kolmice, rovpřejít na výuku prezenční.
noběžky a počítali obvody a obsahy obrazců.
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Dne 25. 5. 2021 si žáci 4. a 5. třídy vyslechli přednášku o dopravní výchově, která předcházela návštěvě dopravního hřiště. Zde děti plnily testy pro
cyklisty, dokazovaly zručnost při jízdě na kole a znalost dopravních předpisů.
Celý rok nám utekl jako voda. Žáci opět ukázali, že
jsou šikovní a umí se s lecčíms poprat. Díky tomu
jsme společně zvládli čtvrtý ročník. Nyní už se však
všichni těšíme, že se v září společně setkáme v páté
třídě.
Mgr. ilona chvalníková,
třídní učitelka 4. třídy

hodnocení práce 5. třídy ve školním roce
2020/2021
Pátou třídu v letošním školním roce navštěvovalo
15 žáků (4 chlapci a 11 děvčat) a výuka opět probíhala podle vzdělávacího programu naší školy „Škola
porozumění a bezpečí“.
I tento školní rok byl poznamenán koronavirovou
pandemií, a tak se podstatnou část roku žáci učili distančním způsobem.
V českém jazyce se žáci naučili skloňovat přídavná
jmena podle vzorů a vyhledávat a rozlišovat přísudky.
Dokáží nyní rozlišit přísudek slovesný a jmenný se
sponou. Dále si osvojili poznávání příslovcí a naučili
se skloňovat číslovky. V neposlední řadě rozlišují
druhy zájmen a umí je skloňovat.
Během školního roku jsme se věnovali čtenářským
dílnám, při nichž docházelo u žáků k rozvoji čtenářských dovedností. Často jsme pro práci využívali
texty ze Čtení s porozuměním a metody RWCT.
Během prezenční i distanční výuky žáci pracovali
s vlastními knihami, o nichž pak pořizovali záznamy

do svých čtenářských deníků, a přečtené knihy následně prezentovali před třídou.
V matematice děti poznávaly hlavně zlomky a desetinná čísla, která se naučily sčítat, odčítat a dělit.
Při vlastivědné části předmětu člověk a svět jsme se
zabývali historií českého státu od vlády Habsburků
až po současnost a v zeměpisné části jsme poznávali
Českou republiku a Evropu. Žáci zjišťovali zajímavosti o naší zemi a blíže se seznamovali se sousedními státy ČR. V přírodovědě získávaly děti důležité
poznatky o živé a neživé přírodě, vesmíru a lidském
těle.
Z důvodu vládního nařízení o uzavření škol a přechodu na distanční výuku od 14. října 2020 bylo zrušeno mnoho naplánovaných kulturních akcí a
exkurzí.
V září se uskutečnil pouze Projektový den mimo
školu, kdy žáci 5. třídy společně se 3. a 4. třídou navštívili Techmánii v Plzni a také zdejší planetárium.
V Techmánii se mohly děti seznámit s mnoha zajímavými vynálezy a v planetáriu byl pro ně připraven
velmi pěkný pořad o planetách a vesmíru.
Během distanční výuky se žáci naučili mnohým dovednostem v práci s počítačem. Pro výuku jsme používali Google Učebnu, v níž vypracovávali zadané
úkoly. K výuce jsme často využívali i odkazy na zajímavá výuková videa na YouTube a v neposlední řadě
se žáci naučili vyhledávat potřebné informace na internetu. Zpočátku jim s odesíláním úkolů pomáhali
rodiče, ale časem se všichni vypracovali k samostatnosti.
Díky uvolnění vládních nařízení jsme se v průběhu
měsíce dubna mohli částečně vrátit do školy a otestovali tak rotační výuku. Z ní bylo po pár týdnech
možné přejít na prezenční výuku.
Dne 25. 5. 2021 si žáci 4. a 5.
třídy vyslechli přednášku o dopravní výchově, která předcházela
návštěvě dopravního hřiště. Zde
děti plnily testy pro cyklisty, dokazovaly zručnost při jízdě na kole a
znalost dopravních předpisů.
V úterý 15. června 2021 jsme
jeli vlakem na výlet na Karlštejn,
kde jsme si prohlédli nejen hrad, ale
navštívili i zdejší muzeum voskových ﬁgurín. Pro všechny byla jízda
vlakem velkým zážitkem a celkově
se výlet velice vydařil.
Ve středu 23. 6. 2021 odpoledne se páťáci rozloučili s prvním
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během prvního pololetí jen v září, chvilku v říjnu a v
prosinci. Některým žákům distanční výuka vyhovovala, protože si mohli sami rozvrhnout svůj čas, pracovat z pohodlí domova a podle svých možností.
Jiným žákům naopak výuka na dálku nevyhovovala,
protože pro ně pochopení nové látky bylo těžší a chyběli jim spolužáci i učitelé.
Žáci se potkali ve škole týden v prosinci, kdy společně oslavili Vánoce a nový rok. Všichni si mohli předat dárky pod stromečkem a užít si Vánoce společně
náš společný první rok na ii. stupni – 6. třída ve škole. K občerstvení si žáci objednali pizzu, na které
Tento školní rok s sebou přinesl mnoho změn. Tou si všichni pochutnali.
hlavní byl přestup žáků na druhý stupeň a změna
Po Vánocích se všichni vrátili k distanční výuce,
třídní učitelky. Šesťáci nový školní rok začali společně která trvala až do května. V tomto období se žáci vís paní učitelkou Mgr. Martinou Berkovcovou a sou- dali jen virtuálně přes videohovory v Google Meet,
časně si zvykali na to, že je na každý předmět vyučuje přes které byla vedena také výuka i třídnické hodiny.
někdo jiný.
Během třídnických hodin měli žáci prostor sdělit své
Na začátku školního roku se žáci 6. třídy zúčastnili zážitky z distanční výuky či z víkendu, ale také se
adaptačního kurzu, který si pro ně připravila jejich mohli podělit o své problémy a starosti. Spolužáci
i třídní učitelka byli vždy připraveni každého vyslechnout a pomoci.
Od 3. 5. 2021 se šesťáci konečně opět mohli sejít ve
škole a ve svých školních lavicích. Všichni se těšili na
své spolužáky i na vyučující. Vše bylo najednou veselejší. Na začátku června si žáci druhého stupně pro své
spolužáky z prvního stupně připravili dopolední program ke Dni dětí. Všichni se hezky bavili a dopoledne
si užili.
V polovině června se šesťáci vydali s třídní učitelkou a asistentkou pedagoga Ladislavou Liškovou na
třídní výlet do Rekreačního zařízení Štědronín.
Všichni se na výlet velmi těšili. Žáci byli z rekreačního
zařízení nadšení, protože nabízelo mnoho možností
pro sportovní využití. Největší radost měli šesťáci
z bazénu, který se vzhledem k slunečnému a teplému
počasí skvěle hodil. Všichni žáci odjížděli z třídního
výletu nadšení a už plánovali, kam se vydají příští
školní rok.
Ve středu 30. června žáci obdrželi svá první vysvědčení z druhého stupně a společně se rozloučili
s deváťáky, kteří odešli na střední školy. Všem devátřídní učitelka ve spolupráci se školní psycholožkou.
ťákům přejeme hodně štěstí a úspěchů na nové škole.
Přestože adaptační kurz byl ovlivněn covidovou siMgr. Martina Berkovcová, třídní učitelka
tuací, všichni si ho užili a budou na něj vzpomínat.
Cílem kurzu bylo hlavně stmelit třídní kolektiv, naučit žáky vzájemně spolupracovat a blíže se poznat
s novou třídní učitelkou. Žáci si vytvořili svá třídní hodnocení práce 7. třídy
pravidla chování, která měla podpořit dobré klima ve
Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo 7. třídu
třídě.
celkem 21 žáků, 8 chlapců a 13 dívek. Velkou část
Hezky rozjetý a naplánovaný školní rok opět pře- prvního pololetí školního roku 2020/2021 se žáci mukazila špatná epidemiologická situace a žáci byli nu- seli vzdělávat distančním způsobem. Ve třídě se sešli
ceni se učit distančně. Ve škole se šesťáci potkali pouze v září, začátkem října a jeden týden v prosinci.
stupněm a paní učitelkou na hřišti Litavanu v Bohutíně, kde pro ně byla připravena diskotéka a občerstvení. Zároveň jsme se rozloučili i s tímto, pro nás
všechny velmi náročným, školním rokem.
Přeji všem dětem krásné prázdniny a hodně zdaru
při přechodu na druhý stupeň!
Mgr. Jitka Mrázová, třídní učitelka 5. třídy
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Pouze některým žákům distanční výuka vyhovovala,
protože si mohli sami rozvrhnout svůj čas a pracovat
z pohodlí domova, ale většině chyběl kontakt se spolužáky a učiteli. Pro některé žáky bylo někdy obtížné
zvládnout tímto způsobem nové učivo nebo měli
problém se sebeřízením svého učení.
Ještě než začala distanční výuka, se naše třída v
pátek 18. 9. zúčastnila projektového dne v Technické
akademii v Březnici. Tématem byla Robotizace a polytechnika. Nejprve měli žáci krátkou přednášku, kde
se dozvěděli, co to je robot, co to je umělá inteligence
nebo k čemu je dobré programování. V praktické části
si pak sami vyzkoušeli, jak sestrojit z lega robotickou
ruku a jak ji pomocí tabletu ovládat nebo jak programovat počítačovou hru. Na konci si ověřili získané
znalosti při vědomostní soutěži a na vlastní oči zakusili virtuální realitu, jejímž prostřednictvím společně
navštívili světové metropole – New York, Paříž nebo
Londýn. Také prozkoumali podmořský svět, a to nejen
v ponorce, ale i jako potápěči.
V novém roce se museli opět všichni žáci vrátit
k distanční výuce. Už jsme na ni byli zvyklí a přesně
věděli, co máme dělat, ale nejspíš právě proto byla
vlastně mnohem náročnější. Pro většinu žáků už byl
pobyt doma příliš dlouhý, chyběl nám všem kontakt s
ostatními.

V týdnu od 3. 5. 2021 se mohly děti konečně vrátit
do školy a vzdělávat se zase prezenčním způsobem.
Všichni byli rádi, že se opět mohou setkat nejen se
svými spolužáky, ale i s učiteli.
Na den dětí si žáci připravili zábavné aktivity pro
děti z prvního stupně, aby tak oslavili společný svátek.
V úterý 15. 6. 2021 se 7. třída zúčastnila školního
výletu do ZOO Praha. Po dlouhé době distanční výuky
se všichni moc těšili nejen na samotnou ZOO, ale i na
cestu vlakem. Výlet se vydařil, bylo krásné počasí, viděli jsme spoustu mláďat, například malého tapíra,
kamzíka, tučňáky nebo klokany. Ne všechny pavilony
byly kvůli epidemiologické situaci otevřené, ale to
vůbec nevadilo, protože většina zvířat byla ve venkovních výbězích. Byli jsme moc rádi, že jsme mohli
jet a podpořit zoologickou zahradu.
Teď už zbývá jen rozdat vysvědčení a hurá na prázdniny.
gr. hana szabad, třídní učitelka

hodnocení práce 8. třídy
Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo osmou
třídu celkem 27 žáků, 17 chlapců a 10 dívek. Na konci
loňského školního roku dvě dívky odešly na jiné školy,
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ale v září 2020 do třídy přibyli dva noví žáci, takže
počet zůstal stejný.
Podobně jako loni byla i v letošním školním roce
kvůli Covidu-19 omezena školní docházka a se žáci
většinu času vzdělávali distančně. Sotva stihli zopakovat a dohnat učivo sedmého ročníku, školy se v polovině října opět uzavřely a s výjimkou dvou týdnů v
prosinci zůstali osmáci doma až do poloviny května.
Připojovali se na online hodiny i samostatně vypracovávali zadané úkoly. Některým žákům distanční výuka
vyhovovala, ale většině už se zdála příliš dlouhá a návratu do školy nemohli dočkat.
Kvůli této situaci se nekonaly skoro žádné společné
akce. V prosinci jsme stihli vánoční besídku, ale další
akcí byl až dětský den 1. června, kdy žáci 2. stupně zajišťovali hry a soutěže pro mladší spolužáky. Oběma
skupinám se akce moc líbila. Proběhlo též fotografování třídních kolektivů.
Osmou třídu bohužel provázela hygienická opatření
kvůli koronaviru i v samotném závěru školního roku.
Třída na posledních 14 dní musela nastoupit do karantény a byla opět zavedena distanční výuka. Musel
být zrušen plánovaný školní výlet do Tepaktoru v
Chotilsku, kam se děti moc těšily, nemohlo proběhnout ani slavnostní předání vysvědčení se všemi žáky.
Všichni věříme, že příští rok, v deváté třídě, už
školy zůstanou po celou dobu otevřené a nečekají nás
žádná omezení.
Mgr. Lenka Brabcová, třídní učitelka

Poslední společný rok 9. třídy
Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo 9. třídu
celkem 16 žáků, 9 chlapců a 7 dívek. Značnou část
prvního pololetí školního roku 2020/2021 se žáci museli vzdělávat distančním způsobem. Ve třídě se sešli
pouze v září, začátkem října a v prosinci. Některým
žákům distanční výuka vyhovovala, protože si mohli
sami rozvrhnout svůj čas a pracovat z pohodlí domova. Jiným to naopak nevyhovovalo, protože pro ně
byla látka mnohdy obtížněji pochopitelná nebo měli
problém se sebekázní.
V letošním roce bohužel nebylo možné navštívit
dny otevřených dveří, které každoročně pořádají vybrané střední školy. Některé školy jej pořádaly alespoň
distančním způsobem. Pandemie onemocnění covid19 tak deváťákům velice zkomplikovala závěrečný ročník základní školy. Všichni se ale ve škole zúčastnili
proﬁtestů, aby jim výběr školy byl ulehčen. Testy připravila a následně vyhodnotila školní psycholožka, a
poté jejich výsledky konzultovala individuálně s žáky
i jejich rodiči.
Měsíc prosinec zpestřila mikulášská nadílka, kterou tradičně organizují žáci závěrečného ročníku.
Všichni se tak převlékli do kostýmů a představovali
čerty, anděly nebo Mikuláše. V prosinci deváťáci také
společně slavili Vánoce, vzájemně si předávali dárky
pod stromečkem a moc si Vánoce ve škole užili.
V novém roce se žáci museli opět vrátit k distanční
výuce. Všichni již měli s distanční výukou zkušenosti,
a tak už věděli, co mají dělat. Jelikož však vyučování
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a spolu s třídní učitelkou a ředitelkou školy je ošerpoval. I přes veškeré komplikace, které způsobila pandemie, se slavnost podařilo dobře zorganizovat a
všichni se skvěle bavili.
Pak už zbývalo jen rozdat poslední vysvědčení. Loučení nebylo jednoduché, ale všichni budeme mít na co
vzpomínat.
ing. Michaela Melicharová, třídní učitelka

na dálku trvalo dlouhou dobu, bylo již na některých
deváťácích znát, že jsou už z této formy výuky unaveni.
V týdnu od 3. 5. 2021 se deváťáci zúčastnili přijímacích zkoušek. Příprava byla o to složitější, že se museli připravovat převážně online se svými vyučujícími
a sami doma.
Naštěstí se žáci deváté třídy dne 8. 5. 2021 mohli
vrátit do školy a vzdělávat se konečně zase prezenčním způsobem. Všichni byli rádi, že se zase mohou setkat nejen se svými spolužáky, ale i s učiteli.
Během měsíce května se žáci dozvěděli, že jsou na
střední školy a učiliště přijati. Poté již bylo možné zahájit přípravy na akce spojené s ukončením nejen
školního roku, ale zároveň i povinné školní docházky.
Deváťáci si objednali třídní trička a začali pracovat na
třídním tablu a na přípravě rozloučení se základní školou. Na Den dětí si všichni žáci druhého stupně připravili zábavné aktivity pro děti z prvního stupně, aby
tak oslavili svůj společný svátek.
V červnu se žáci deváté třídy zúčastnili svého posledního společného třídního výletu do rekreačního
zařízení Štědronín. Všichni si tento třídenní pobyt velice užili.

V letošním roce se bohužel nemohla konat zahradní
slavnost tak, jak je na této škole zvykem.
Dne 24. 6. 2021 se tedy konalo alespoň loučení deváťáků se základní školou. Této události se zúčastnili
nejen žáci 9. ročníku, jejich rodiče a prarodiče a
všichni zaměstnanci školy, ale také pan starosta Ladislav Turek.
Paní ředitelka přivítala příchozí a žáci před nedočkavé publikum nastoupili za doprovodu jimi vybrané
písničky. Poté se již ujaly slova moderátorky celé akce,
Anička Karasová a Adélka Cigániková. Přečetly dojemný proslov, kde popisovaly prožitky na naší zá-

Zahradní slavnost se v tomto školním roce konala
v komorním duchu 24. 6. 2021. Deváťáci se loučili se
základní školou, svými spolužáky a ostatními žáky
školy, ale i se svými učiteli. Velice ocenili, že byl jejich
loučení přítomen i pan starosta Ladislav Turek, který
deváťákům popřál šťastné vykročení do dalšího života

kladní škole a poděkovaly nejen rodičům za jejich
trpělivost.
Následovalo krátké představení každého žáka, jeho
charakteristických vlastností a také nechyběla informace o tom, na které střední škole či učilišti bude dále
pokračovat jeho studium.

Loučení deváťáků se základní školou
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tanční výuku, pokud by snad přišla. Celá škola začala
jednotně používat aplikaci Google Suits For Education
(GSFE), v níž velká část vyučujících pracovala již na
jaře.
Již před začátkem školního roku jsme zřídili všem
žákům školní G-mailové účty, a poté s nimi trénovali,
jak používat e-mail, přílohy, jak se připojit na on-line
hodiny se svými vyučujícími a jak mohou plnit a
odevzdávat úkoly ve virtuální Google Učebně. Vyučující se několikrát týdně odpoledne a v podvečer intenzivně školili, aby byli maximálně připraveni odvést při
distanční výuce co nejkvalitnější práci a co nejlépe
podpořit své žáky. Naučili se nové metody práce a používat nové aplikace, které následně naši žáci i jejich
rodiče kvitovali převážně pozitivně.
Ředitelka školy provedla pomocí cílených dotazníků
důkladnou analýzu vybavenosti rodin žáků ICT technikou, kvality wi-ﬁ připojení i HW. Rodičovské dotazníky následně vedení školy přehledně zpracovalo a
na základě výsledků sestavilo propracovaný rozvrh
distanční výuky tak, aby se pokud možno nekryly jednotlivé vyučovací online hodiny jednotlivých sourozenců. Technické zázemí pro takový nápor v rodinách
zkrátka není samozřejmostí, a pokud se v rodině na
distanční výuce ocitlo více sourozenců najednou a
také rodiče pracovali doma na home oﬃce, potřebných zařízení se jim nedostávalo. I na to jsme mysleli
a některým rodinám jsme nabídli zapůjčení školních
notebooků a tabletů, abychom jejich dětem pomohli
distanční formu výuky lépe zvládnout. Zakoupili jsme
také zcela nové a kvalitní notebooky pro pedagogy.
I v jednotlivých vyučovacích předmětech byla proveden analýza. Pedagogové společně koordinovali
obsah a rozsah zadávaného učiva v jednotlivých ročohlédnutí ředitelky školy – červen 2021
nících a snažili se vyladit přiměřenost zadávaných
Školní rok 2020/2021 pomalu končí a my pevně věúkolů. Důraz kladli hlavně na výuku matematiky a
říme, že s ním i období různých omezení a také výuka
českého jazyka, angličtiny a němčiny, přírodovědných
na dálku.
i společenskovědních předmětů. Nezapomínali ovšem
Uplynulý školní rok byl skutečně nevšední - ve zna- ani na ostatní předměty, i když v omezenějším rozmení mnoha změn, které z velké míry ovlivnila covi- sahu.
dová pandemie. Změna vtrhla do výuky razantně
Snažili jsme se přitom brát maximální zřetel na
hned v říjnu. V tu dobu jsme ale ještě netušili, že dismožnosti jednotlivých žáků a jejich rodin. Rozhodně
tanční výuka bude trvat tak dlouho a že školní budova
jsme rodiče, už tak hodně přetížené, nechtěli ještě více
bude po velkou část školního roku ztichlá a zcela, nebo
zatěžovat a myslím, že se nám v plnění zadaných
téměř zcela bez dětí.
úkolů podařilo najít kompromis mezi množstvím proTento neviditelný nepřítel nám značně zkompliko- bírané látky a vytížením žáků a jejich rodičů.
val zaběhnutý životní řád a donutil nás všechny výV době uzavření škol a nemožnosti prezenční výuky
razně se posunout a zdokonalit v používání
jsme pak díky naší intenzivní přípravě plynule přešli
informačních technologií.
na distanční výuku.
Nový školní rok nás ale zastihl připravené. Ihned,
Rodiče dostávali informace především prostřednicbez prodlení, jsme začali plnit závazek připravit se co
tvím Bakalářů – aplikace, kterou mají mnozí z nich
nejlépe a ve všech ohledech na případnou další disdávno v kapse nainstalovanou na svých chytrých te41
Deváťáci také nezapomněli poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy.
Jako poděkování předali každému krásnou květinu.
Paní ředitelka spolu s poděkováním obdržela krásnou
kytici. Třídním učitelkám předali deváťáci mimo květin také trofej, která byla velkým překvapením a paní
učitelky již v tuto chvíli byly dojaté.
Poté se ujala slova paní ředitelka, která žákům poděkovala a popřála jim jen to nejlepší do další etapy
jejich života. K jejímu přání se přidal i pan starosta,
který také k deváťákům promluvil.
Za pomoci paní ředitelky, pana starosty a třídních učitelek pak byly žákům předány šerpy a také knihy,
které si sami vybrali jako upomínku na povinnou
školní docházku.
Asi nejdojemnější chvílí tohoto odpoledne bylo, když
si deváťáci společně zazpívali písničku - Příběh nekončí. V tuto chvíli bylo vidět, jak si to žáci společně
užívají a uvědomují si, že se jim společné chvíle na této
škole krátí. I mnohým přihlížejícím v tento moment
ukápla nejedna slza.
Loučení deváťáků se povedlo, bylo nádherné počasí a
celý program byl vydařený. Žáci i všichni ostatní se
skutečně bavili a moc si to užili. Rodiče, prarodiče, ale
také učitelé připravili spousty dobrot, aby na této
hezké akci nic nechybělo. Ještě je důležité podotknout, že to deváťákům moc slušelo!
Myslím, že se všem bude po těchto žácích skutečně
stýskat!
ing. Michaela Melicharová

lefonech, případně je pedagogové informovali na třídních whatsappových skupinách či telefonicky.
Kromě synchronní online výuky jsme podporovali i
samostatnou práci žáků, kterou mohli vykonávat v režimu oﬀ-line (práce s pracovními listy, pracovními sešity, projekty apod.).
I přes složitou situaci jsme byli připraveni poskytovat našim žákům co nejkvalitnější vzdělání a zároveň
na ně výchovně působit tak, abychom je připravili
zvládat čím dál náročnější a komplikovanější problémy současného světa. Nejen naši žáci, ale i jejich rodiče nás mohli kdykoliv oslovit a konzultovat.
Poskytovali jsme pravidelně i individuální osobní konzultace přímo ve škole.
Neustále, i během distanční výuky, jsme se snažili
dbát o bezpečnost žáků v počítačovém prostoru.
Nejen na tomto, ale i na maximální podpoře žáků i jejich rodičů pracovalo spolu s vedením školy mj. školní
poradenské pracoviště – školní psycholožka, metodička prevence, výchovná poradkyně a speciální pedagožka.
Zpětné vazbě jsme věnovali velké úsilí – a to nejen
zpětné vazbě učitelů směrem k žákům. Během distanční výuky jsme několikrát rozeslali hodnotící dotazníky k domácí výuce, jimiž jsme získali zpětnou
vazbu od žáků i od rodičů. Jejich zpětná vazba byla
převážně velice pozitivní a motivovala nás k dalšímu
vyladění domácího vzdělávání.
Ředitelka školy rovněž provedla dotazníkové šetření mezi učiteli, aby zjistila jejich potřeby a mohla
jim být maximálně nápomocna v řešení problémů,
které nastávaly při online výuce.
Důkladná příprava se vyplatila. Postupně jsme se s
nestandardní situací sžili. Nic jiného nám ostatně nezbývalo. Běžnou výuku jsme nahradili výukou distanční, kterou obětavě zajišťovali všichni vyučující.
Rodiče i žáky jsme opětovně ubezpečovali, že jsme tu
pro ně.
Na dálku jsme úspěšně zvládli zápis předškoláčků
do 1. třídy, při kterém nám citelně chyběl osobní kontakt s dětmi i jejich rodiči. Úspěšně jsme zvládli přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky. V nich
deváťáci nejen uspěli, ale dokonce se někteří z nich
umístili na předních příčkách, což nás pochopitelně
velice těší.
Jsme hrdí na to, že jsme od září 2020 zapojeni, jako
jedna z nemnoha škol v republice, do projektu Pomáháme školám k úspěchu Nadace e Kellner Family
Foundation. Naší vizí je škola, kde se každý žák učí
naplno a s radostí a své učení si řídí a kde panuje kultura příznivá pro učení každého, dětí i dospělých.

Přepracovali jsme a vylepšili naše školní webové
stránky, které jsou od prosince zcela nové. Právě na
webových stránkách školy totiž pravidelně zveřejňujeme všechny důležité informace a prezentujeme momentky a medailonky ze života školy.
V prosinci jsme úspěšně zakončili projekt OP VVV
Šablony II, díky kterému jsme získali pro školu nemalé
ﬁnanční prostředky. Byli jsme následně úspěšní i v
žádosti projektu OP VVV Šablony III, ze kterého škola
získala další nemalé ﬁnance mj. na personální podporu žáků v podobě školního psychologa.
Nezaháleli jsme ovšem ani v údržbě a úpravě školního prostředí a během distanční výuky jsme některé
prostory školy vymalovali či mírně zrekonstruovali.
Plánujeme i do budoucna, jak žákům školní prostředí
co nejlépe vylepšit a zpříjemnit.
Online během školního roku probíhaly porady i
třídní schůzky a konzultace. K pololetnímu vysvědčení jsme všem žákům připojili i slovní hodnocení, což
velká část rodičů uvítala s povděkem a poskytla nám
velice milou zpětnou vazbu. Každá, i sebedrobnější
pochvala od žáků či rodičů nás vždy nabila novou
energií a pocitem, že naše práce není zbytečná.
Všem pedagogům patří mé velké poděkování za přípravu a realizaci výuky a za to, že často pracovali i nad
rámec svých povinností a že se se svými žáky snažili
tvořivě pracovat, diskutovat, povídat si, věnovat se
jim individuálně, probudit je k aktivitě. Také nepedagogům velice děkuji za jejich poctivou práci.
Děkuji školské radě a spolku SRPŠ a hlavně panu
starostovi Ladislavu Turkovi a obecním zastupitelům
za jejich podporu. Bez přízně a ﬁnanční pomoci obce
by škola nemohla být tam, kde je. Děkuji také všem
přátelům školy a dále spolupracujícím ﬁrmám i šikovným řemeslníkům za jejich vstřícnost a ochotu při řešení mnohdy svízelných situací.
Končí opravdu náročný a vysilující školní rok. Jeho
absolvování ve ztížených podmínkách by ale nebylo
možné bez úzké součinnosti, spolupráce a skutečně
výborné a intenzivní komunikace s rodiči. Škola je
technicky vybavená, pedagogové jsou proškoleni, prostředí pro online distanční výuku je již žákům i vyučujícím důvěrně známé, ovšem BEZ VÁS RODIČŮ BY
TO PROSTĚ NEŠLO.
Hluboce se skláním před rodiči i prarodiči našich
žáků, jak se s takto dlouhodobě náročnou situací dokázali statečně poprat. A ačkoli si jistě mnohokrát
sáhli na dno svých sil, jako i my učitelé, nedali se, obětavě i při svých ostatních povinnostech po celou dobu
distanční výuky pomáhali svým dětem s plněním
úkolů v domácím prostředí a zůstali jim v této těžké
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paleoartista, malíř a ilustrátor - Jurský park) a další
přední paleontologové, výtvarníci a fotografové.
Jsme velice hrdi na úspěch našich žáků a srdečně
jim gratulujeme!
Přikládáme email od MVDr. Luboše Gardoně, ředitele
Národního geoparku Barrandien.
......................
Dobrý den,
dne 20. 6. 2021 proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže
„Cesta do pravěku“. Vaše škola získala ocenění tří prací
vybraných odbornou komisí.
Cenou pro vybranou práci je pobyt na letní táboře
v hodnotě 5.800,- Kč zdarma. V rámci tábora se děti setkají s malířem a paleoartistou Janem Sovákem, který ilustroval Crichtonův Jurský park a podílel se na výstavách
pro Universal Studios Hollywood.
Finále soutěže se muselo kvůli koronaviru posunout
z 22. dubna na 10. června. Všechny níže uvedené děti získaly pobyt na táboře zdarma.
Chceme poděkovat vašim učitelům za skvělé vedení
dětí, protože úroveň vámi zaslaných prací je dokladem
skvělého vedení.
MVDr. Luboš Gardoň, ředitel
Velký úspěch našich žáků
Naše škola se zúčastnila výtvarné soutěže „Cesta do Národního geoparku Barrandien
pravěku“. Soutěž organizoval Národní geopark Barrandien a Ekologické centrum Orlov.
seznam oceněných žáků:
Práce našich tří žáků byly oceněny první cenou.
hordijenková dominika
Předsedou hodnotící k mise byl Ing. Jan Sovák (přední
sejková Veronika, holub Michal

době pevnou oporou! Ráda bych rodičům tímto poděkovala za spolupráci se školou v období distanční
výuky, za jejich vstřícnost, ochotu, trpělivost, zpětnou vazbu a čas, který věnovali se svými dětmi učení.
Společnými silami jsme tento nestandardní školní
rok zdárně zvládli. Kéž by tato zkušenost byla poslední… Distanční výuka nám totiž ukázala, jak skvělé
místo škola je a že ji potřebujeme všichni – děti, učitelé i rodiče. Když funguje, dává nám jistotu, zázemí,
oporu, přátele a pocit, že je vše tak, jak má být. Člověk
je tvor společenský a bez lidí a spolužáků kolem sebe
to prostě není ono.
Všem našim žákům, jejich rodičům i všem blízkým,
přátelům naší školy a čtenářům Bohutínského zpravodaje přeji kouzelné a sluncem prozářené léto plné
smíchu, radosti a zaslouženého odpočinku! A po
prázdninách se těším v naší škole na shledanou!
Mgr. Lada králová, ředitelka školy

sdh vysoká Pec
Máme začátek letních prázdnin roku 2021 a rádi
bychom se s vámi podělili o naše akce a zážitky, které
se od začátku roku uskutečnily. Bohužel, jak všichni
dobře víte, vzhledem k nastalé situaci nejen u nás, ale
v celém světě, kdy vypukla pandemie onemocnění
covid-19, byly všechny naše akce, jako Výroční valná
hromada, hasičský ples, dětský karneval, pálení čarodějnic zrušeny z důvodu vládních nařízení a opatření.
Nezbývá nám tedy nic jiného než doufat, že se již
brzy budeme moci zase všichni ve zdraví scházet na
jedné z našich tradičních akcí, tedy na pouťové fontáně. Mezitím si užívejte čas, který můžete trávit po
boku těch, kteří jsou vám nejdražší, opatrujte sebe i
své nejbližší a dbejte na své zdraví, které vám všem
z celého srdce přejeme.
Na závěr bychom chtěli ještě jednou pogratulovat

k jubileím našim členům, kteří oslavili: paní Eva Říhová 60 let a pan Jaroslav Dupák 75 let.
Děkujeme Obecnímu úřadu v Bohutíně za výbornou spolupráci a doufáme, že i nadále budeme moci
v tomto duchu pokračovat.
za sdh Vysoká Pec eva Plívová
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sdh bohutín
Činnost SDH Bohutín se řídila podle toho, jaká byla
v tu chvíli platná vládní nařízení. Proto se některé
akce musely přesunout, či úplně zrušit.
Co se sboru povedlo uspořádat, ale zároveň i utajit,
aby se akce nezúčastnilo větší množství lidí, byl masopust. Skupinka 18 lidí, včetně dětí pozdravila starostu na Obecním úřadě v Bohutíně a poté prošla
v rouškách a s potřebnými rozestupy Bohutínem od
požární zbrojnice k požární nádrži a zpět. Pro mnohé
byl „průvod“ překvapením a se slzou v oku nás masopustníky radostně zdravili. Jako členové Českomoravské unie maškarní jsme rej dokázali uspořádat
stejně, jako to zvládli v Milevsku. Byl to netradiční tradiční bohutínský masopust.
Poté přišlo opravdu velké omezení a tím i konec jakéhokoli scházení. Jediný okamžik, při němž se hasiči
sešli, byla příprava a stavění máje. Ta byla vztyčena až
1. 5., neboť nebyla možnost, aby se přes noc hlídala.
První výborová schůze se pořádala až po částečném

valníků železa. Děkujeme všem, kteří tak hasičům přispěli.
V červnu pak hasiči ve spolupráci se Jirkou Kubíkem (vyvážel a stahoval bahno malým bagříkem) vyčistili koupaliště. Také uvítali v hasičské zbrojnici děti
z příbramské mateřské školy na exkurzi.

uvolnění. Byla pořádána především k tomu, abychom Zatím poslední akcí, pokud pomineme brigády, bylo
společným příjezdem v hasičském autě, s nástupem stavění a rozbírání stanu na Orlíku.
všech zúčastněných před hasičskou zbrojnicí a proneDospělácké, ale ani dětské soutěže se nekonaly. Činsením společného přání oslavili 70. narozeniny sta- nost dětí tak začne požárním miniútokem v neděli o
rosty sboru pana Jaroslava Nusla.
Další výborová schůze již byla věnována práci a
akcím, jež nás čekaly. Domluvily se brigády na údržbu
techniky a hasičské zbrojnice. Jako první se uspořádal sběr železného šrotu, který probíhal ve dvou
dnech, a to 28. a 29. května. Nasbírali jsme několik

bohutínské pouti a poté, pokud to situace povolí, od
září.
Hasiči se podíleli na likvidaci několika požárů.
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pustních prodejích občerstvení, pravidelnou brigádnicí a skvělou ženou, se kterou se vždy našla společná
řeč. Dále pan Míra Nezbeda, který hasiče podporoval
svou účastí na pořádaných akcích.
Jako první však naše řady opustil pan Ladislav
Turek, člen výboru SDH Bohutín, letitý vedoucí mládeže, který společně s Pepou Bělským dovedl před 19
lety družstvo dorostenců k 3. místu v krajské soutěži.
Člověk, jenž se hasičské mládeži nevěnoval jen v Bohutíně, ale i v Okresním sdružení hasičů v Příbrami,
kde taktéž oddaně působil. Zúčastnil se každého masopustu, který se svou ženou Janou měli rádi.
Za sebe mu chci poděkovat,
že mě přivedl k hasičům a k hasičské mládeži. Vlastně obě dvě
závěrem bychom vás rádi přivítali na pouťovém vedoucí jsme se k mladým haposezení u piva ve stanu před hasičskou zbrojnicí, sičům dostaly díky Láďovi. A
které bude probíhat ve stejném režimu jako během slovo díky je na místě, neboť
loňské pouti. otevřeno bude od pátku do neděle.
hasiči nám přinesli nejen
spoustu zážitků, společný koníček,
ale především to nejcensdh Bohutín – vzpomínka
nější, co člověk může mít –
Bohužel v průběhu tohoto roku opustili základnu skutečné přátelství!
našeho sboru tři lidé a odešli do hasičského nebe. Jsou
za sdh Bohutín
jimi paní Majka Skuhrovcová, jež byla dlouholetou
klára
Bambasová
členkou cvičebního družstva, pomocnicí při maso45

sPort
méně významným úpravám. Asi tou nejvýraznější,
nebo alespoň nejviditelnější je určitě přístavba nového sociálního zázemí, v rámci které došlo k vybusk litavan bohutín, z.s.
dování nových toalet pro návštěvníky našeho areálu.
Vybudování
přístavby v plné výši ﬁnancovala „HOSJako celá společnost byla v posledních měsících
značně ovlivňována situací kolem „COVID-19“, tak i PODA“. Další neméně významnou úpravou, ale už ne
amatérský sport byl touto situací zasažen, paralizo- tak viditelnou, je úprava v zázemí pro hráče, při níž
ván. S ohledem na všechna epidemiologická opatření došlo k vymístění šatny pro hosty a rozhodčí z „půskončila fotbalová sezóna 2020/2021 stejně jako ta vodních“ kabin do kabin v garážích. Nové kabiny, pro
rozhodčí a hostující družstvo, mají vybudované
předešlá, tedy nedohrána.
V průběhu jara se hledaly různé možnosti, jak se- vlastní sociální zázemí, a díky této úpravě náš areál
zónu alespoň částečně zachránit a dohrát třeba jen splňuje další podmínky pro případnou účast v krajzbylá utkání z přerušené podzimní části, ale nakonec ských soutěžích. Úpravy hráčského zázemí byly ﬁto epidemiologická situace nedovolila. Teprve až nancovány z obecní a státní dotace a sponzorských
v květnu docházelo k rozvolňování opatření, která darů.
V průběhu května a června jsme uskutečnili rovněž
dávala možnost k úvaze zrealizovat „normální“ plnodvě
brigády, při kterých jsme se zaměřili na celkový
hodnotný trénink a popřípadě odehrát zápas. Pro dohrání sezóny už ale nebyl čas, a tak se prakticky úklid areálu, kabin a částečnou výmalbu prostor.
všechny kluby napříč okresem věnovaly tréninku, Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nás v této
stejně tomu bylo i u nás.
nelehké době podporují, především pak: Obec Bohutín, SAPIKO, AUTCOM, DTA GROUP, NOBILES,
Hovnocuc.eu,
LAMA PB a LINORIC.
dosPĚlí:

fotbal

za sk LiTaVan Bohutín, z.s. Jan Bittner
Dospělí se začali scházet k organizovaným tréninkům v druhé polovině května, trénovali jedenkrát
týdně, docházka byla slušná. O druhém červnovém dorost:
víkendu sehráli jeden přátelský zápas s Trhovými
Asi by se celá jarní sezóna 2021 dala napsat jedním
Dušníky.
slovem. Ale to se týkalo skoro všech sportů, předeJen drobně naváži na přání J. Novotného a B. Šípka vším těch kolektivních. Ještě v prosinci, kdy jsme zaz příspěvků „Dorostu a Mládeže“, v současné chvíli čali poctivě trénovat, bylo v tajné mysli, že něco
nám opravdu nezbývá nic jiného než doufat, že se- odehrajeme. Nicméně pak už i z oﬁciálních míst bylo
zóna 2021/2022 se odehraje již v normálním režimu, rozhodnuto o zrušení celého ročníku. Asi je všem
tedy bez komplikací spojených s epidemiologickými jasné, jak to klukům bylo líto. Hlavně těm, kteří v doopatřeními, nebo že se alespoň odehraje.
rostu letos končí.
A my uděláme vše proto, abychom se na nadcháNicméně jakmile to bylo možné, tak jsme na našem
zející sezónu co možná nejlépe připravili.
hřišti začali trénovat a také jsme si domluvili několik
Pro sezónu 2021/2022 jsme podali přihlášky opět pro dvě družstva dospělých,
„Áčko“ do okresního přeboru, „Béčko“ do III.
třídy a ve spolupráci s Podlesím pro šest
družstev mládeže. Dvě mládežnická družstva budou v dorostenecké kategorii, jedno
družstvo bude hrát tradičně krajskou I. A.
třídu a druhé stejně jako všechna žákovská
družstva se bude účastnit bojů v rámci
okresních soutěží.
Mimo fotbalové dění, kterého bylo v poslední době opravdu poskromnu, došlo
v rámci našeho areálu k několika více či
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přátelských utkání. Cílem nebyl výsledek, ale hlavně
to, aby si kluci po dlouhé době zakusili fotbalové
utkání. Doufám, že většina z nich na fotbal nezanevře, a také doufám, že nadcházející sezóna, která
se nyní připravuje, bude „normální“.
Nám všem fotbal chybí, ale doufáme v lepší časy.
Příští sezóně budou v dorostu ročníky 2003 a mladší.
závěrem klasické fotbalu zdar
a Litavanu zvláště!
za tým dorostu Jan novotný

starší přípravka 1

mládež
Do tréninku se naše týmy vrátily po částečném rozvolnění vládních opatření někdy cca na přelomu
dubna a května. Bylo vidět, že kluci a holky byli do
fotbalu natěšení. To se projevovalo na docházce, zejména u těch nejmladších, která byla více než slibná.
U ostatních týmů někdo přibyl a zároveň se někomu
už nechtělo. Každopádně se scházelo dostatek dětí,
starší přípravka 2
což byla paráda, vezmeme-li v potaz fakt, že několik
okolních týmů netrénovalo během celého jara vůbec. nějakých větších problémů a my si mohli užívat fotNěkteré týmy si ověřily své dovednosti v přátel- balu i s našimi věrnými rodiči a diváky v zádech.
ských utkáních a mladší žáci se zúčastnili turnajů poFotbalu zdar a v Bohutíně zvlášť!
řádaných OFS. Bohužel průběh jara, které bylo velmi
za týmy mládeže Bohouš šípek
speciﬁcké z důvodu Covidu 19, nám nenabídl více. Na
hřištích však bylo jasně vidět, že děti se těšily na
každý trénink a fotbal, resp. pohyb jim chyběl. Budeme se modlit, aby se příští sezóna už odehrála bez

Mladší žáci

Minipřípravka

starší žáci

Mladší přípravka
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tenis
tenisový klub bohutín

V nadcházejícím období se kurty připravují na turnaj starších žákyň B, kde se očekává poměrně vysoká
účast. Dále se na kurtech odehrají turnaje Babyte-

Stejně jako mnoho jiných sportovních klubů, tak i
TK Bohutín musel skoro na půl roku zavřít své sportoviště. Tento stav byl velmi těžkou zkouškou jak
z hlediska sportovního (především závodní tenis),
tak i z hlediska ﬁnančního.
V současné době už opět kurty žijí svým sportovním životem. Hráči závodního tenisu, tak i tenisu rekreačního mohou opět využít všechny tenisové kurty.
Klubu se podařilo pro letošní jarní sezónu opět sestavit všechna družstva pro mistrovská utkání v tenise: minitenis, Babytenis A, Babytenis B, ml. žáci,
st. Žáci, dorost a dvě družstva dospělých. Soutěže
proběhly ve zkrácené variantě, družstva sehrála tři
mistrovská utkání. Nejlépe se dařilo družstvu Babytenis A, které vyhrálo svoji skupinu a postoupilo do
další soutěže. Velmi úspěšné bylo i družstvo mladších
žáků, které postoupilo opět do vyšší soutěže – 1.
třída. Všechny ostatní týmy odvedly velmi pěkný
výkon a podařilo se jim udržet stávající soutěž. Pozornost se ubírala k družstvu dospělých A, které usi- nisu, ml. žáků a dorostu. Samozřejmě chceme uskulovalo o postup do vyšší soutěže. Bohužel se nám tečnit i turnaj pro rekreanty, jenž se bude konat podle
nepodařilo porazit tým z Březnice a družstvo TK Bo- zájmu z řad rekreačního tenisu.
hutín prohrálo velmi těsně 4:5. Všem hráčům tímto
děkujeme všem za podporu.
děkujeme za účast na mistrovských soutěžích. Je
za Tk Bohutín výbor
také třeba zmínit účast našich svěřenců na dalších
turnajích. Simona Klemšová získala titul přeborník
kraje ve čtyřhře.
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moto
Motorkáři z Bohutína se na svých motorkách značky
Jawa vydali na 1500 kilometrů dlouhou jízdu. Jejich cílem
se stalo Rakousko. Při návštěvě sousední země navštívili
nádherná, ale i pro Jawy náročná místa, jakými jsou
Mondsee, Zell am See či Grossglockner.

cyklo bohutín
Cyklisté z Bohutína symbolicky otevřeli Fabiánovu
naučnou stezku a po necelém měsíci uspořádali tradiční
jízdu Písek - Bohutín.

kategoriích. V běhu žen se popralo o přední
příčky 42 běžkyň. V kategorii mužů soupePo rozvolnění vládních nařízení proběhla řilo 112 závodníků a v kategorii juniorů byli
v Bohutíně Brdská 25. Každoročně tento bě- 2 závodníci.
Bohutín měl hned několik zástupců, mezi
žecký závod navazuje na Zajíc Cup, ale ten byl
ně
patří např.: Lucie Turková, Věra Karapro letošní rok zrušen (i jeho podzimní termín). Přesto se v Bohutíně na cvičném hřišti sová, Jan Provazník a Jan Pech.
Organizátorům děkujeme za přípravu a
SK Litavan Bohutín dne 24. 5. 2020 sešlo
průběh
a běžcům přejeme mnoho kilometrů.
156 závodníků, kteří se utkali ve třech

brdská 25
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vandrujeme sPolečnĚ
Vzhledem k pandemické situaci nebylo možné od
září 2020 uspořádat žádný z našich špacírů. Teď se
začíná vše obracet k lepšímu a my jsme již 13. června
vyrazili na výlet do brdských lesů. Počasí nám přálo a
i přes nízkou účast nás nic neodradilo.

vybraný vítěz odnesl i malou odměnu. Bylo příjemné
se po dlouhé době znovu takto setkat a doufáme, že
se uvidíme i s našimi dalšími známými vandrovníky
a třeba i s novými nadšenci.
Tímto bychom vás rády pozvaly na další, již tradiční zářijový vandr, při kterém se vydáme na vrchol
Vojna. Konat se bude 25. 9. 2021. Sraz je naplánován
na 13:00 hod. u Obecního úřadu Bohutín. S sebou nezapomeňte vzít batoh, špekáčky, pevnou obuv a dobrou náladu.
Přejeme všem krásné léto plné sluníčka
a v září ahoj!
šárka Moulisová a Pavla havrančíková

Společně jsme se setkali na parkovišti u koupaliště
v Bohutíně a vyrazili směrem ke studánce Pod Ohrádkou, u které jsme poseděli, napili se křišťálově čisté
vody a měli možnost si užít okamžik zastavení, které
je v dnešní době velmi důležité. Samozřejmě nechyběla ani naše tradiční tematická křížovka, za niž si

myslivecký sPolek
Myslivecký spolek Bohutín
S tím, jak se zlepšuje epidemická situace v naší
zemi, tak i Myslivecký spolek Bohutín postupně obnovuje svoji činnost. Ne snad, že bychom nelovili,
v uplynulém mysliveckém roce jsme slovili 31 ks vysoké a 18 ks černé zvěře, nebo přestali pečovat o zvěř,
ale společných a společenských akcí bylo jako šafránu.

Nekonala se ani jedna poslední leč a myslivecký ples
jsme rovněž neuspořádali. Důvody, proč tomu tak
bylo, není třeba vysvětlovat, každý z nás je zná.
Tento rok jsme zahájili brigádnickou činností, a
sice sběrem kamene pro ZD Bohutín v termínech 29.
4. a 6. 5. v rámci kompenzací škod, které zvěř působí
na zemědělských plodinách.
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5. 6. proběhly tradiční brokové střelby na střelnici
VLS ve Velcích. Soutěžilo se v disciplínách lovecké
kolo a americký trap. Celkovým vítězem střeleb se
stal pan Ladislav Varvařovský.
26. 6. proběhla výroční členská schůze Mysliveckého spolku Bohutín ve Vysoké u Příbramě v restauraci u Cempírků. Byly předneseny zprávy o činnosti
spolku, zhodnoceny trofeje a na základě usnesení byl
do řad našeho spolku přijat pan Miloš Mácha z Bohutína.
Závěrem se se opět vracím k epidemické situaci
v naší zemi. Ta s sebou přinesla i trend vyšší návštěvnosti naší překrásné přírody, a tudíž i honiteb.
Chtěl bych touto cestou apelovat na naše spoluobčany, aby se chovali ohleduplně ke zvěři a všem živým
tvorům, kteří pro svůj život nezbytně potřebují také
klid. V zimním období proto, aby neplýtvali drahocennou energií například úprkem před vaším čtyřnohým mazlíčkem a v jarních měsících na péči o své
potomstvo. To můžete respektovat kupříkladu tím,

že se budete pohybovat především po lesních a polních cestách v určitou denní dobu a svého psa budete
mít pod kontrolou. Věřte mi, že pohled na osiřelé a
zubožené mládě, jehož matku zabilo auto, nebo
strhnul volně pobíhající pes, je velice smutný.
s pozdravem Myslivosti zdar!
Jiří Tureček

včelařské sdružení
Včelařský kroužek Bohutín
Milí čtenáři „Bohutínského zpravodaje“, je tu plné léto!
Pro děti čas odpočinku a pro všechny včelaře a zahrádkáře
čas plodnosti, práce i odměn za všechnu tu péči. Konečně se
život rozběhl a my můžeme vykouknout z ulit našich domovů.
Jaro bylo poněkud deštivé, ale i přes všechnu tu vodu nám
včelky nanosily do úlu trochu toho květového medu. Vláha
je důležitá a ovlivní snůšku celého července, kdy včely sbírají nektar z lípy, maliníku, ostružiníku a medovici. Ve všem
musí být ale rovnováha. Tu lidé bohužel již desítky let narušují. Proto jsem ráda, když vidím vyseté květnaté pruhy
bylin okolo polí. Děkuji za snahu zemědělců.
Náš kroužek včelařů mládeže se v tomto roce mockrát nesetkal, a tak vyčkáváme, co bude dál. Přesto je několik nadšenců, kteří se o hmyz stále zajímají a těší se, až opět
začneme v pravidelných setkáváních. Jedním z vytrvalců je
Míša Holub, který i přes dlouhou distanční výuku nelenil a
s rodiči si pořídil první včelstva. Přihlásil se dokonce do
soutěže Zlatá včela, která proběhla tento rok on-line. Umístil se skvěle. Jako nejmladší z kategorie starších žáků stanul na 1. místě ve Středočeském kraji - oblast Praha a okolí.
Děti se nejlépe učí, když si mohou osahat, jak vše funguje
v praxi. Jejich přirozená zvídavost se rozvíjí sama a ony
mají vnitřní motivaci se učit. Podporujme děti v tom, co je
baví, nechme je „hrát si “ a důvěřujme jim, že to zvládnou.
Škola, jak víme, nás biﬂováním nic nenaučila, pokud jsme

si to neprožili. Dnešní mládež má jiné možnosti, jak vyhledat informace, než jsme měli my. Ani si neumím představit,
jakou techniku budou využívat za pár let. Pokrok jde dál a
já doufám, že se budou vracet do přírody a čerpat z ní.
Krásné prázdniny všem!
za včelařský kroužek
Veronika etrychová
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fotoPozvánka na zakončení léta

rybářský sPolek
črs – mo bohutín
Vážení přátelé Petrova cechu,jelikož se blíží první
výročí vzniku místní organizace Českého rybářského
svazu, z.s. Bohutín, dovolte mi krátce zhodnotit uplynulé období. Dne 1. 7. 2020 byli první členskou
schůzí oﬁciálně zvoleni statutární zástupci a dozorčí
komise MO ČRS Bohutín. Zvláště potěšujícím faktem
je to, že ve výboru ﬁgurují jak mladí ambiciózní lidé,
tak i zkušení "matadoři", kteří jsou ochotni pomoci a

předávají své zkušenosti dalším, za což jim patří velký
DÍK. Jsem velice rád za to, že mohu konstatovat fakt,
že po necelém roce trvání naší nové MO jsme již
dávno za hranicí 250 členů, kterým bychom touto
cestou rádi poděkovali za důvěru, a budeme se nadále
snažit jim vytvářet co nejlepší podmínky ke sportovnímu rybolovu.
Dále se nám podařilo založit dva rybářské kroužky
- v obci Bohutín a v obci Pičín, které jsou hojně na-
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vštěvovány. V současné době navštěvuje oba kroužky
18 dětí
V průběhu měsíce května letošního roku jsme zarybnili naše chovné revíry rychlenou štičkou, kterou
v příštím roce zarybníme sportovní revíry. Před několika dny se nám podařilo po výběrovém řízení získat do pronájmu další chovné vodní plochy, a to v
obci Konětopy a o dalších vodních plochách se stále
vedou jednání.
Pro členy naší MO se nám podařilo ve spolupráci
se ZO Drahlín propachtovat rybník "V Luhu", který

mohou využívat naši členové po zakoupení místní
povolenky na OÚ Drahlín, naše organizace je zároveň
správcem této vodní plochy, rybník je nadstandardně
zarybněn mnoha druhy ryb, můžete zde ulovit např.
trofejní kapry nebo i líny.
Začátkem měsíce června letošního roku se nám
podařilo na rybníku "V Luhu" uspořádat dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo 25 malých rybářů. Všichni účastníci obdrželi věcnou cenu a
pamětní medaile. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a to: Střední škola rybářská a
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vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň, Rybářské
potřeby "U Plavala", Kovohutě Příbram nástupnická,
a.s., Matonni, Obec Drahlín, Obec Bohutín, 1.SčV,
ČRS Územní svaz města Prahy a Rybářské potřeby
"Orlík".
Začátkem měsíce června letošního roku jsme předali pamětní plaketu našemu členovi dozorčí komise
panu Slavomíru Roušalovi, který již přes 20 let vykonává funkci dobrovolné rybářské stráže, jeho práce si
nesmírně vážíme a děkujeme za jeho obětavost.
Dále bychom chtěli velice poděkovat panu starostovi Obce Bohutín za významnou podporu naší MO,
jakožto i celému Zastupitelstvu obce Bohutín za poskytnutí prostor pro vybudování nového zázemí,
které bude sloužit jak našim dospělým členům, tak
především pro chod dětských rybářských kroužků,
pro které se nám podařilo získat minigrant od společnosti VEOLIA v hodnotě 20 000,-Kč na nákup odborného vybavení pro zkvalitnění výuky.
Na závěr mi dovolte popřát všem čtenářům krásné
prázdniny, všem rybářům hodně pohody a příjemných zážitků při sportovním rybolovu.

Jurdáka“. Velice nás potěšil zájem o tuto akci, protože během krátké doby byla kapacita plně obsazena.
Již od brzkého rána se začali sjíždět natěšení účastníci i s doprovodem rodinných příslušníků. Nejdříve
proběhla povinná registrace, poté měl každý soutěžící možnost si před závodem z klobouku vylosovat
své lovné stanoviště. Cestou k vodě dostal každý účastník bodovací lístek a svačinu s občerstvením. Kdo
měl zájem, obdržel krmení i živočišné nástrahy (červíky atd.)
Po důkladné přípravě lovícího náčiní a provnadění lovných míst děti netrpělivě čekaly na startovní
pokyn. Předseda MO Bohutín nejdříve seznámil
zúčastněné s podrobnými pravidly a přesně v 9:00
hod. zahájil závod.

za Mo črs Bohutín
Lumír Mazánek, předseda spolku

dětské rybářské závody
Dne 5. 6. 2021 uspořádala naše MO za krásného
letního počasí na rybníku "V Luhu" v obci Drahlín
dětské rybářské závody s názvem „O pohár předsedy
MO ČRS Bohutín“ spojené s „Memoriálem Viliama
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Na všech dětech bylo vidět obrovské odhodlání a
snaha o co nejlepší umístění. Vlasce svištěly všemi
směry, ale bez větších "šmodrchů". Již po několika
vteřinách se podařilo ulovit první ryby a všichni si
závod náležitě užívali.
Děti se snažily ze všech sil, významná byla i podpora obecenstva (rodiče a prarodiče).
Ryby byly také po celou dobu při chuti, takže si
všichni přišli na své a každý si nějakou rybu ulovil. I
přítomní rozhodčí se měli co otáčet, aby stíhali zaznamenávat úlovky do bodovacích lístků. Přesně ve
12:00 hod. byl závod oﬁciálně ukončen.
Rozhodčí ode všech závodníků vybrali bodovací
lístky a společně s pořadatelem začali sčítat a vyhodnocovat výsledky. Dlouhou chvíli do vyhlášení výsledků si mohly děti společně s ostatními zkrátit
opékáním špekáčků.

Nutno dodat, že se nevybíralo žádné "startovné" a
pro každého účastníka závodu byly připraveny hodnotné ceny a pamětní medaile. Navíc pro první tři
nejúspěšnější lovce a pro rybáře za největší ulovenou
rybu byly připraveny krásné poháry.
Přibližně ve 13:00 hod. začalo oﬁciální vyhlašování
výsledků závodu. Děti si postupně chodily přebírat
jednotlivá ocenění, ze všech vyzařovala radost a
zvláště u těch nejmenších.
Jsme velice potěšeni množstvím pozitivních
ohlasů na průběh akce jak od dětí, tak i od rodičů a
ostatní veřejnosti. Právě tento fakt je pro nás všechny
z MO Bohutín tou nejkrásnější odměnou a pevně věříme, že zdaleka ne poslední.
za Mo črs Bohutín, Lumír Mazánek st.,
vedoucí ryb. kroužku Bohutín

Galerie milan eberl

Vážení přátelé,
během coronavirové pauzy jsem nezahálel
a vznikla nová díla, která jste určitě neviděli.
kromě jiného cyklus obrazů rusalka,
který jsme soukromě nazvali Bohutínská epopej.
Tvoří ji: 1. obraz setkání-105x60cm,
2. obraz rusalka-105x213cm,
3. obraz rusalčino jezírko - 25x178cm,
4. obraz zrada -105x105cm,
5. obraz Pomsta prokletí -105x60cm.
Posledním dílem,
které vzniklo 3. 7. 2021 ve 14:20,
je Bohutínská niké.
Galerie Milan eberl,
http://www.milaneberl.cz,
Bohutín 20, 262 41 Bohutín
Těšíme se na Vaši návštěvu! manželé eberlovi
tajenka: Tomáš Akvinský: „Ze všech vášní duše ...
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škodí tělu nejvíce smutek.“

sPolek řimbaba
8. 5. 2021 jsme se již
potřetí zúčastnili v počtu 14
brigádníků
„záchrany“
brdských
lesů,
výsadby
smrčků nad Pilským rybníkem
v blízkosti Buršovské cesty.
Nabídka z naší strany padla při neveřejných čarodějnicích spojených s gulášem a karbanátky z divočáka.
Čekalo nás 1000 sazenic, které jsme s úspěchem a
nad očekávání revírníka zvládli do oběda. Navázali
jsme tak na loňskou výsadbu buků. Pak už jen oběd
na Řimbabě (pečený bůček a pivko).

A co dalšího na základně? Každou sobotu probíhá
brigáda s testováním na covid-2019. Pracujeme na
rozsáhlé rekonstrukci bývalé strojovny dolu. Začala
již na podzim novou střechou. Interiér jsme osadili
novým sníženým stropem, a v původním půdním
prostoru strojovny tak vzniká zcela nový prostor,
který bude v budoucnu věnovaný galerii graﬁka Karla
Hojdena (nový strop – osazení nosníků IPE 280,
úprava dvojité vazby krovu, zateplení střechy s podbitím, nová elektroinstalace, rozšíření a oprava zabezpečovačky, opravy vnitřních omítek, malířské
práce, broušení a nátěr pohledových částí krovu)
Co ještě chybí? Osazení čisté podlahy z palubek,
montáž točitého schodiště, oprava podlahy přízemí
strojovny samonivelačkou, včetně nátěru a pokládka
dlažby (stav na konci června 2021).
Takže jsme se v éře covidu neﬂákáli.

58

Další z plánovaných prací do konce roku je oprava kvůli rozvolnění vyjdou – 13. hornické odpoledne
24. 7. 2021 a Zelňačka 18. 9. 2021.
střechy hornického bytu.
Po prázdninách nás čeká valná hromada, pravděpoSrdečné vás zveme na hornické odpoledne
dobně na přelomu září a října, a dvě akce, které snad a Zelňačku.
za řimbabu Pepík kovář
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Poděkování členům spolku řimbaba

K sázení se umí postavit, jde jim od ruky a ještě se
Jak jsme si mohli přečíst v článku Spolku Řimbaba, s nimi zasmějete.
Přátelé, díky za pomoc a těším se na další spolujeho členové rozhodně i v době vládních nařízení nepráci
s vámi!
zaháleli. Již potřetí se vydali do Brd, aby zde vysázeli
nové stromky. Jedinou formou odměny je toto krátké za Lesní úsek Třemošná (Lesní správa obecnice)
poděkování, které jim za velmi záslužnou práci náTomáš Varvařovský
leží.
Málokdo se s takovou energií a zaujetím vrhne
v chladném počasí do lesa v době svého volna, aby zde
neprováděl turistiku, ale podílel se na obnově lesního
porostu.
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tradičnĚ netradiční masoPust 2021

fotoPozvánka na zelňačku na řimbabĚ
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fotokronika - komenského stromořadí
a třída karla Petáka
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fotokronika - dĚní v obci

zimní údržba v obci

Údržba komunikací - asfaltování a zametání

Jarní údržba v obci - sekání

nový pomocník pro celoroční údržbu obce

Jarní údržba v obci - sekání

čištění tůňky - rybáři Bohutín
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fotokronika - dĚní v obci

Plánovaná oprava vodovodního řadu ve Vysoké Peci - 21. 3. havárie na potrubí

Plánovaná výměna nevyhovujícího vodovodního řadu ve Vysoké Peci a na havírně

Předpokládaná oprava vodovodního řadu v Bohutíně - 8. 4. havárie na potrubí
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fotokronika - dĚní v obci

Místo propadu - poblíž silnice 1/18 - odstraněno diamem Příbram ve spolupráci s sdh Bohutín

obecní pozemek, kde se plánuje vybudování domu s domácí péčí - návrh stavby
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fotokronika - dĚní v obci

Přemístěné odpočinkové místo u bytovek v Bohutíně

Budoucí parkovací plocha u bytovek v Bohutíně

Plánovaná rekonstrukce silnice 1/18 - investor řsd

Modernizace školní zahrady - ii. etapa a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v blízkosti základní školy a kostela v Bohutíně

rekonstrukce hráze a přepadu Vysokopeckého rybníka - investor svazek pro vodovody a kanalizace Příbram - ukončení březen 2022
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PŘIJĎTE SI ODPOČINOUT A NAČERPAT ENERGII DO STUDIA VE VYSOKÉ PECI

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

MASÁŽE | KOSMETIKA | PEDIKÚRA | MANIKÚRA
OŠETŘENÍ ZAROSTLÝCH NEHTŮ SPONAMI
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY | POUŽITÍ TRAKČNÍHO LEHÁTKA
DÁRKOVÉ POUKAZY

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

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

AUTODOPRAVA
NAŠE SLUŽBY:
SMLUVNÍ PŘEPRAVA
V PŘÍBRAMI A OKOLÍ

VŮZ: MULTICAR M25
Vysoká Pec č.p. 64 / 262 41 Bohutín
e-mail: drmlovka@email.cz / tel.: 608 258 460

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

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

MAXIMÁLNÍ NÁKLAD: 2 TUNY
KORBA: SKLÁPĚCÍ DO TŘÍ STRAN

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

608 438 839 | www.autodopravamulti.cz

KADEŘNICTVÍ
na Vysoké Peci
RŮŽENA VÍTKOVÁ

Tel.: 607 165 978
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