Bohutínský

ZPRAVODAj
ZDARMA

22. ročník

číslo 1

červenec 2016

Z OBSAHU:
4 Pozvánka na tradiční
bohutínskou pouť
4
4
4
4

Slovo starosty
Ze záznamů kroniky
CHKO Brdy otevřena
Zápisy, vyhláška

4 Závěrečný účet obce

4 Křížovka
4 Společenská rubrika
4 Mateřská škola

4 Rybáři

4 Základní škola

4 Ostatní články
4 Tipy na výlet
4 Spolek Řimbaba

4 SDH
4 Sport
4 Myslivecké sdružení

4 Včelaři
4 ,,Pohádkový les”

4 Fotokronika

Obec bOhutín
srdečně zve na tradiční
bOhutínskOu pOuť
ve dnech 22., 23. a 24.
července 2016
pátek - 22. 7. 2016
Areál požární nádrže
a Areál Sk litAvAnu Bohutín:
22:00 hod.
4 zpívající vodní fontána ve spolupráci
hasičských sborů z Bohutína,
vysoké pece a lázu
22:15 hod.
4 ohňostroj

SoBotA - 23. 7. 2016
10:30 hod.
4 slavnostní znovuotevření Galerie Milan eberl
Areál dolu ŘiMBABA ve vySoké peci:
13:00 hod.
4 zahájení, zhodnocení 10 let činnosti
spolku, průvod
14:00 hod.
4 otevření expozice minerálů
4 nová štolka na Řimbabě
4 ukázka vrtání a bagrování, ruční ražba
a vrtání pro malé, aneb ,,chcete být havířem
na kocadě ...“
4 prohlídka muzea, rozhledna
15:00 hod.
4 ukázka kovařiny, řezbářství, projížďky kočárem,
exotická zvířena, řimbabská zelňačka
4 prohlídka Řimbabské štoly
16:00 hod.
4 hudební produkce

Areál Sk litAvAn Bohutín:
15:00 hod.
4 vzájemné zápasy mužstev litavanu
prohlídky
16:00 - 17:00 hod.
4 dokončené stavby Čov u vokačovského rybníka
4 modernizace budovy Sdh vysoká pec
ZŠ Bohutín A GAlerie:
17:00 - 19:00 hod.
4 prohlídka Základní školy Bohutín
4 Galerie Milan eberl

BohutínSká náveS:
20:00 hod.
4 pouťová zábava u požární zbrojnice,
hraje skupina dynAMic

nedĚle - 26. 7. 2016
ZŠ Bohutín
9:00 - 11:30 hod.
4 prohlídka Základní školy Bohutín
koStel Sv. MáŘí MAGdAlény:
11:00 hod.
4 poutní mše
Areál Sk litAvAn Bohutín:
14:00 hod.
4 ukázka zásahu malých bohutínských hasičů
při likvidaci požáru
14:30 hod.
4 zahájení pouťového turnaje v malé kopané
„o putovní pohár starosty obce“ (zastupitelstvo
obce, Sdh Bohutín, tenisté, živnostníci, stará garda
a bafuňáři litavanu)
Pouťové atrakce na návsi a občerstvení zajištěno po celý víkend.

SlOVO STAROSTy
Vážení spoluobčané,
začalo léto a prázdniny, přeji každému z Vás, aby
si zasloužené volno co nejvíce užil. Přeji každému
školákovi, ale samozřejmě i nám všem, krásné
prožití letošního léta, plného sluníčka. Zapomeňte na problémy všedních dnů a snažte si užít
letního počasí co nejvíce.
Opakovaně píši, co se nám podařilo, co se
nám podařilo méně a na čem obec pracuje.
V letošním roce dochází k zásadnímu zlomu
v budování a modernizaci naší obce a možná ne všichni si to uvědomujeme.
Tou historickou událostí je skutečnost, že dokončením výstavby nové čističky odpadních vod s kapacitou pro celou obec a dokončením opravy obecní
budovy hostince a hasičárny ve Vysoké Peci tak byly odstraněny, nechci říct
havarijní, ale nevyhovující technické stavy obecního majetku.
Pokud se v krátkosti vrátím do uplynulých deseti let, je zapotřebí zmínit alespoň nejvýznamnější akce stavebního charakteru v obci /oprava budovy mateřské školy s navýšením kapacity, oprava budovy základní školy,
vnitřních i venkovních prostor včetně tělocvičny, modernizovány byly další
obecní budovy - pošta, hasičské zbrojnice včetně přilehlých budov, generální oprava školní jídelny a největší finanční dotaci se podařilo získat na výstavbu 51 obecních nájemních bytů včetně nových prostor obecního úřadu
se zasedací místností a knihovnou/. Velký důraz byl a je kladen na zásobování pitnou vodou, nevyhovující stav vodovodního řadu /z převážné části
z azbestocementového potrubí/ je nahrazován novým materiálem splňujícím nejpřísnější požadované normy. K dnešnímu dni byla dokončena výměna v západní části Bohutína a již dnes se připravuje akce na příští rok
v části Havírna – propoj vodojem. Obec upravila veřejné prostranství ve Vysoké Peci u MŠ a náves v Bohutíně. Začali jsme s výstavbou chodníků v jednotlivých částech obce, v současnosti probíhá výstavba I. etapy chodníku
podél silnice I/18 /hrazeno z vlastních prostředků obce/, obec bohužel po
několikáté neuspěla s podáním žádostí o dotaci na tuto akci. Mezi nejvýznamnější akce počítám také opravy mostů a opěrných zdí, rozšíření
komunikace u nádržky v Bohutíně a úpravy místních komunikací tzv. stará
Vysoká Pec, Kozlovina a další. A co to znamená pro nás všechny? Do budoucna se můžeme s větším důrazem soustředit na modernizaci obecní infrasruktury ve všech odvětvích.
Dále byl Zastupitelstvem obce Bohutín odsouhlasen prodej budovy bývalého obecního úřadu současnému nájemci, který již bezmála 2 roky platí
řádně nájem.
Veškeré služby v obci by neměly být do budoucna omezeny a po vzájemné dohodě zůstane provoz pošty zachován dle zkušeností z minulých
let. V tuto chvíli připravujeme fotogalerii nejvýznamnějších investic a oprav
za uplynulých min. 10 let, které budou předmětem dalšího vydání Bohutínského zpravodaje.
V letošním roce máme za sebou již některé tradiční akce, mimo jiné setkání s jubilanty a vítání nových občánků. Dokonce jsme museli vítání pro
velký zájem o tuto obnovenou tradici rozdělit do dvou skupin . Taktéž nás
čeká v letošním roce i několik svateb.
Připomeňme alespoň již vzdálené pálení čarodejnic, cyklozávody aj.
Všichni občané byli pozváni na den otevřených dveří a setkání se zástupci
CHKO Brdy a investorem Jihovýchodního obchvatu obce, jehož je investorem ŘSD ČR.
Dne 25. 6. oslavili hasiči společně s dalšími významné výročí založení
130 let bohutínského sboru. Také významných sportovních úspěchů
dosáhli všichni naši sportovci, obzvláště pak umístění žáků a dorostenců
SK Litavanu.
Z pozice členství obce ve Svazku obcí Podbrdského regionu, kde jsme
úspěšně otevřeli v červnu Fabiánovu stezku a navštívili Atom muzeum na
Míšově. Nechceme, aby byl povolen vjezd jakékoliv dopravě, vstup pouze
pro pěší a cyklisty. Maximálně budeme dbát na ochranu životního prostředí
a hlavně vodních zdrojů zásobující přilehlé obce a město Příbram pitnou

vodou. Osobně bych neviděl problém s výstavbou rozhleden v určitých lokalitách nacházejících se v Brdech.
Dalším svazkem, jehož jsme členem, je Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram, odkud
obec v letošním roce obdržela dotaci na opravu
vodovodního potrubí v celkové výši 250 tis. Kč.
U obou Svazků dochází k aktualizaci platných
stanov a vůbec k větší informovanosti občanů
prostřednictvím stránek. Osobně z pozice členské obce a člena správní rady od května letošního roku budu dbát o co největší důraz na plánovanou opravu
Vysokopeckého rybníka.
Nebyl jsem a nejsem spokojen s opravou Vokačovského rybníka, s jeho
technickým provedením, který byl opraven bezmála před 6 lety. Nutno podotknout, že oba historické rybníky neslouží dnes již k původnímu záměru,
ale jsou velice důležitými zdroji zásobování průmyslovou vodou pro město
Příbram a Svazek má nemalé příjmy z této činnosti. Je proto nutné dbát na
dobrý technický stav vodního díla jako celku a opravy provádět s myšlenkou
zdravého selského rozumu.
V tuto chvíli má obec podané dvě žádosti na MMR ČR na plánovanou
II. etapu chodníku od křižovatky Havírna až do Bohutína podél silnice I/18
a na MZE ČR na II. etapu splaškového kanalizačního řádu v části Vysoké
Pece.
Ze zpracovávaných projektových dokumentací je největší důraz kladen
na opravu lávky, komunikace a dešťové kanalizace v západní části Bohutína,
projekt oprava komunikací ve Vysoké Peci a revitalizace sídliště, oprava vodohospodářského majetku, vybudování archiv-muzeum v prostorách podkroví MŠ a úprava okolí budovy základní školy a kostela - zvýšení
bezpečnosti silničního provozu a parkovacích míst, oprava střechy a možná
výstavba nových šaten.
Z finančního hlediska obce si stačí pozorně přečíst zápis finančního výboru, který je součástí tohoto vydaného čísla. Trend dnešní doby je spíše
zadlužování, ať už u obcí, jednotlivých států, nebo i samotné Evropské unie.
Nutno podotknout, že obec nedluží jedinou korunu a disponuje opětovně
bezmála 20 mil. Kč. Celý loňský rok probíhala výstavba ČOV z vlastních prostředků obce a letos jsme k dnešnímu dni obdrželi od krajského úřadu Středočeského kraje všechny fin. prostředky přidělené formou dotace, tedy 10
mil. Kč. Je to druhá nejvýznamnější získaná dotace pro obec ihned po získaných 32.130 000 Kč od SFRB ČR na výstavbu 51 bytových jednotek v roce
2009.
Jednání s novým majitelem bývalé budovy Rozetu neustále probíhají a
dle sdělení by měly stavební práce na modernizaci budovy začít ještě v letošním roce.
Jednání s městem Příbram pokračují na společném projektu ohledně
výstavby chodníku a cyklo-propoje do Příbrami směrem od nové ČOV na
Drkolnov.
O problémech, které jsou s těmito pracemi spojeny, není potřeba hovořit, ale daleko důležitější je operativně je řešit ku prospěchu věci. Nejdůležitější pro nás všechny je samotný výsledek, a jak rád říkávám, u
stavebních akcí jsou to z větší části 3 veličiny: kvalita, cena a rychlost realizovaných záměrů.
Poděkování patří všem, kteří se podílí na zvelebování obce. Rádi bychom požádali občany o trpělivost u těch akcí, kde je narušen běžný chod
obce. Bez těchto nepříjemností není možné zlepšit technický stavu dané infrastruktury obce.
Přeji nám všem, abychom si ve zdraví užili letní prázdniny plné pohody
a společně oslavili tradiční bohutínskou pouť s pestrým programem, dále
pro nás všechny připravujeme na sobotu 3. září společensko-sportovní akci
pro všechny věkové kategorie v areálu u Vysokopeckého rybníka.
Držme palce, aby se vše vydařilo, popřejme pevné zdraví nám všem.
Ladislav Turek
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Z KROniKOVýCH ZáZnAMů ROKU 1923 AneB
OD HOSTinCe K OBCHODůM BOHUTíneM A HAVíRnOU
Tep vesnice udávali samozřejmě horníci. Klapot dřeváků, dřívějšího obutí chudého lidu hornického, od Vranovic a Lázu,
směřoval do Bohutína a na Havírnu k šachtám, zdroji práce a
obživy. V samotné obci tvořili horníci 80% lidu, k zemědělství se
vázalo 8,5% lidu, v roce 1900 měl Bohutín s Havírnou 1407 obyvatel, a to bez Vysoké Pece. Pro srovnání si uveďme i aktuální
údaj, počet obyvatel celé obce se všemi částmi dnes čítá 1746
lidí.
Počet různě klesal podle toho, jak se dařilo dolům. Houfy lidí
putovaly za prací do Příbramě, do Prahy, lidé odcházeli i do ciziny. (Podobně je tomu i dnes). Co ovšem spojuje dřívější i
dnešní dobu napříč strukturám obyvatelstva, je chuť lidí pobavit se pospolu či jen tak „hasit žízeň“ po namáhavé práci. Příležitostí k tomu měli Bohutínští i přespolní na mnohých místech
obce.

Pamětníci si vzpomenou na výletní hostinec s kuželkami
v dřevěném pavilonu a „mladší“ si připomenou dětskou poradnu
s lékařem, kam jsme jezdívali na pravidelné kontroly se svými
dětmi. Dnes dům se zahradou patří rodině pana Budaře.
5) „Na Plzence“ jest hostinec č.66, u cesty vedoucí k Novému rybníku (myšleno koupaliště), založený Fr. Milcem, je nyní majetek Dělnické tělovýchovné jednoty, pronajatý Fr. Kubíkovi.“
Koupil jej pan František Chalupný, byl zde sál, výčep a kuchyně, která posloužila i jako vývařovna pro „brigádníky“ a také
ubytovna. Vařilo se i pro školní děti. Jaké byly šťavnaté a tenoučké řízky pana Chalupného, zvané „papíráky“. Sál byl tělocvičnou, divadlem, pořádaly se zde sjezdy rodáků, přednášky,
oslavy a schůze, ale nezapomenutelné byly zábavy, zvláště ty
masopustní, májové, pouťové často až do rána, posvícenské,
prostě Plzeňka žila stále se svou proměnlivou historií.
Název Plzeňka si hostinec nese dále a jeho současný majitel
p. Lad. Turek s úctou k tradici zachoval i nápis na štítu budovy
DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota). Rádi sem zajíždí cykloturisté doplnit vyčerpané kalorie a odpočinout po túře z lesů,
ale i domácí sem také rádi zajdou občerstvit se a pohovořit.
6)„ ….“Na staré poště“, též u Sádlů, hostinec č. 76. Jest nejmladší hostinská živnost v Bohutíně, majetkem rodiny Sádlovy, pronajatý řezníku Jar. Berkovi.“
Nám dobře známý hostinec U Vaňků, později U Hrdinů. P.
Bohumil Vaněk jej koupil od p. Pečeného a od té doby je majetkem rodiny. Zde býval a je velký sál, zasedací místnost a „lokál
„ s dobrým pivem a řeznictví. Slavnostní schůze, shromáždění
a školní oslavy, neopakovatelné taneční zábavy, plesy, posezení
u piva, kino a řeznictví, ještě v nedávné době obchod s potravinami i širším sortimentem zboží. Pouťová setkání, rodáci, vánoční besídky i divadla. Hostoval zde Vlasta Burian, kouzelníci
a neúnavná, obětavá služba lidem.
Kdo by si nevzpomenul na Lojzíka Vaňka, jeho maminku,
manželku Marii a sestru Bohunku Bláhovou? V tíživých rodinných poměrech dokázali živnost udržet a rozvíjet. Ten dům měl
zvláštní kouzlo, které bylo vázané hlavně na lidi v něm žijící.
Srdečnost, přátelskost, slušné a poctivé jednání a vždy dobré
slovo. Po známých poúnorových létech vše přebrala Jednota a
provoz pokračoval dále. Manželé Andělovi, jež provozovali řeznictví, manželé Kolářovi zajišťovali provoz hospody,
kinosál měl na starosti mimo jiné také p.Václav Říha z Havírny.
Kolik zábavných a poučných ﬁlmů jsme zde zhlédli, chodívali
jsme sem i „randit“.
Po r. 1989 se vrátila rodina Jarušky a Františka Hrdinových.

a) kam dříve na pivo či jiné dobroty - v Bohutíně?
„….Toho času bylo v obci 6 hostinských živností“:
1) U Říhů, starobylý hostinec v č. 28, při ohybu silnice proti mlýnu
č. 1. Byl to první hostinec náležející panství Staro-Sedlo-Hrádek,
od něhož měl povinnost pivo odebírat. Z větší části je dřevěný a byl
největším, v jehož šenkovně (sále) se konaly všechny zábavy. Dnes
rozsáhlostí zábavních místností jej předčily ostatní hostince.
K hostinci náležela porážka, řeznictví a dobrá kuchyně, v níž
bylo kromě jiných dobrot vyhledávané a proslavené „kyselo“, na
něž si havíři také rádi zašli. K dostání bylo pěkné maso čerstvé
i voňavé uzené. Jak milé bylo připomenutí si takové atmosféry
v roce 2014, když nám manželé Říhovi laskavě umožnili nahlédnout do zachovalých prostor vyhlášeného hostince - šenku.
2)„U České koruny jest hostinec hned pod školou č. 49, vystavěl
jej Klika a pak jej koupili společně rolník Josef Klika a obchodník Reichner.“
My si jej pamatujeme jako hostinec U Křečků, kam jsme
někdy chodili ze školy na horký čaj a vařívala se tam polévka pro
školní dítka. Později jsme zde mohli nakupovat průmyslové
zboží i textil, vedle sídlila Kampelička – Spořitelna. Dnes je zde
místo České pošty.
3) „U zeleného stromu“, též „U Dudáků“č. 48. Vystavěl ho rolník
Kolář a pak jej koupil Klika.
Nám byl známý název u Černíků. Býval tam pěkný sál, kde
se konaly zábavy, také masopustní merendy, schůze i různé
oslavy. Později tam Jednota provozovala prodejnu Smíšeného
zboží. V domě býval i holič. V přestavěném rodinném domě
bydlí další generace rodiny Černíků.
4) „Na Letné“, hostinec pod Horou u šachty Bohutín č. 2. popisné
číslo 39, byl ještě kol roku 1910 největším hostincem, v jehož dřevěném pavilonu, zakoupeném majitelem St. Krotkým z Příbramské výstavy, konaly se největší plesy. Dnes v porovnání se sály v Sokolovně
nebo v tělocvičně Dělnické jednoty se nám to zdá nemožné. Prozíravostí horníka Aug. Milce se zde počala vyrábět ze studánky u nejstaršího domu č. 21, zvaného Budka, sodová voda, pod názvem
„Sodová voda z brdských pramenů.“ Podnik se zdařil a přenesen do
Příbramě byl proměněn v továrnu St. Krotkého, která zvláště v čase
války, kdy nebylo piva, značně prospívala a dosud prospívá. St.
Krotký prodal Letnou švagrovi K. Říhovi, po jeho smrti vede živnost
manželka.“ Tak se píše v kronice.

b) Kam dříve na pivo či jiné dobroty – na Havírně:
1)„Na Havírně jest nyní jediná hostinská živnost, starý hostinec
„U Šmatláků, také U akademika“, zde pobývali akademikové při každoročním měřičském cvičení. Prodejem přešel po smrti majitele a
známého váženého občana Františka Šmatláka, který bytostí svou se
dopracoval do předních funkcí v obci, do majetku pivovaru, od něhož
jej koupil Aug. Hummel, zároveň obuvník. Jediný zdejší hostinec,
který má jen výčepní místnost bez tanečního sálu.“
2)„ Na knížecí“, bývala stará kvetoucí hospoda rodiny Machovy,
která zašla po úmrtí majitelů. Jejich děti, dva odborní učitelé, bydleli jinde a byli dobře zaopatřeni. Majitel koncese hostinské p. Slepička přenesl tuto koncesi r. 1912 k p. Chaloupeckému na Vysokou
Pec, když se v posledních létech již nečepovalo. „Na knížecí“ se říkalo,
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protože hospodu stavěl p. Knížek.
Majitel, sládek jinecký, prodal tuto dosti rozsáhlou budovu p. Aug.
Milcovi, který ji koupil pro svého zetě Petra Bartoše.

-„ Dva řezníci, a to hostinští Frant. Říha a Jar. Berka (na Staré
Poště u Sádlů),
- Jeden sedlář - Josef Zpěvák.
- Dva pekaři - Jan Míka v Bohutíně a Václ. Charvát na Havírně.
- Jeden holič - Josef Macan na Havírně.
- Jeden krejčí - Ant. Seidl na Havírně.
- Hrobařem - jest Josef Chalupný a po něm Augustin Chalupný –
bratři.
- Čtyři obuvníci - vesměs na Havírně: Frant. Schüller, Jos. Fait,
Jos. Wolf a Aug. Hummel. V Bohutíně býval známý mistr obuvnický
Josef Šebánek, po jehož smrti živnost zde zanikla.“

c) A kam se chodilo v Bohutíně nakupovat:
1) „ Alois Pečený, obchod se smíšeným a koloniálním zbožím,
střižním, železným v domě číslo 51. Obchod provozoval Jos. Reichner, když se v r. 1915 přestěhoval do Příbramě, obchod pronajala
pí Pečená a později jej předala synu Aloisovi.“ Dnes dům pod Poštou.
Ještě donedávna byl na domě nápis OBCHODNÍ DŮM a veliké výkladní skříně lákaly k prohlídce nabízeného zboží. Tělem
i duší dobrý obchodník pan Alois Pečený, sokol, činovník v obci,
ale především hbitý „kšeftman“ opatřil a obsloužil se svojí manželkou mnoho spokojených zákazníků. Sortiment zboží byl pestrý a
vyhovoval požadavkům a přání lidí
tak, aby jim ušetřil cestu do vzdáleného města. Vyučila se zde řada mladých zdatných obchodníků a ti, co
prošli jeho praktickým výcvikem, se
v obchodě spolehlivě vyznali.
Jak rádi jsme si kupovali „mejdlíčka
a šumáky“ a barevné cukroví nasypané
ve skleněných dózách také lákalo
k mlsání.

V kronice se dále píše:
„Obuvnické výrobky sem dodával obuvník z Hlubyně, Josef Hrubý, zvaný Hlubiňák. Také zde býval Václav Fiala,
zvaný Strejčínek, komická a žertovná
postava, oblečená vždy v šosatém fraku.
Ve spolku s Šebánkem a Hlubiňákem
způsobili v hostincích přítomným hostům žertovné pobavení.
Když někdo řekl, že ten umí lépe a pevněji ušít boty – už byli v sobě, dobré vyřídilky měli všichni a padla sázka, zda
vydrží 5 minut mlčet, ale prohráli vždy.
Vždy se našel někdo, kdo pochválil druhého mistra a druhý vyskočil, jako by jej píchl, a už zase byli v sobě.
Vedle obuvníků si lidé zhotovili domácí obuv sami, zvanou bácy,
místo dřeváků, které opanovaly pole v jiných krajinách. Bácy mají
spodek dřevěný a svršek kožený jako pantoﬂe. Mnozí, kupř. Vávra
na Havírně, zhotovuje bácy i pro zákazníky.“

2) „Anna Bříšková, obchod s papírem a smíšeným zbožím v č.
87, spojila obchod svůj s obchodem Šefrnovým se svým bratrem.“
Z vyprávění vím, že pí Marie Bříšková, provdaná Šuchmanová, se svým manželem Karlem Šuchmanem byli další živnostníci, majitelé a zdatní obchodníci. Prodávali potraviny i
smíšené zboží, podobně jako u Pečených. V létech padesátých
zemědělci nosili k Šuchmanovým čerstvě nadojené mléko od
krav jako do sběrny a to se potom odváželo do mlékárny v Příbrami ke zpracování. Vedle toho se tam prodávalo mléko již ošetřené, (pasterované), poslané z mlékárny k prodeji
spotřebitelům. Zvláštní a nezapomenutelná byla „stěna
šuplíčků“ a p. Šuchman přesně věděl, ve kterém je to zboží, které
si zákazník přál. Vedle zdatného obchodníka byl p. Šuchman i
včelař a zapálený muzikant. Jeho housličky kouzlily tóny při zábavách i „do ouška“. Talent zdědil mladší syn Karel, známý ředitel ZUŠ v Rožmitále, zakladatel Hudebního festivalu mladých
Rožmitál (XXVII.) a učitel hry na hudební nástroje mnoha dětí
z Bohutína i přespolních.

Velmi těžké časy nastaly pro všechny živnostníky ať hostince, či řemeslníky po roce 1948, Z usnesení MNV z roku
1949 vyplývá:
„Živností se vzdali :
1. Říha František – Bohutín č. 28 - živnosti řeznické a uzenářské.
2. Schüller František z Havírny č.11 - živnosti obuvnické.
3. Šmíd Václav z Bohutína č. 55 - živnosti pekařské.
4. Faitová Anna z Havírny č. 28 - živnosti obchodu s drobným zbožím.
5. Říhová Růžena z Bohutína č. 39 - živnosti hostinské.
Bylo usneseno povoliti a ponechati v provozu živnosti hostinské a výčepnické v hostinci „U Černíků“, v hostinci „U Vaňků“. Hostinec „Lidový dům“ bude sloužiti jako kulturní dům.“

A další obchody, jak uvádějí záznamy v pamětní knize?
- „Josefa Lexová, vdova po horníku a legionáři, obchod smíšený
a jako vdově po legionáři jí byl dán prodej tabáku v č. 85, ten pak
převzal hostinský Sádlo.“
- Frant. Klika, legionář, prodej tabáku v boudě u Litavky, proti hostinci Říhů.
- Konzumní spolek, založen 1924 smíšený obchod v č. 48.

Jak asi všem těm jmenovaným i nejmenovaným bylo?
Dnes by nám život bez super a hypermarketů připadal chudý,
žijeme v jiné době a máme jiné nároky i představy. To, co stačilo
k obživě a pobavení našim dědům a babičkám, dávno předčil
dnešní rychle se rozvíjející technický i kulturní pokrok, spojení
s cizinou, s cestovními i pracovními možnostmi. Někdy ale neškodí uvědomit si, o co lépe a snadněji se nám žije a zda své možnosti i myšlenky umíme „držet na uzdě“, aby nám v konečném
výsledku neubližovaly a neškodily.
zapsala O. Říhová

Na Havírně jest:
Kristína Milcová, vdova po horníku má obchod smíšeným zbožím
a prodej tabáku v č. 48.
Aug Milec, horník, má Na Knížecí č. 30 obchod s lihovinami a smíš.
zbožím.
Julie Jarošová, vdova po horníku, má prodej tabáku v č. 40.“
Z živností řemeslných je uvedeno, že v obci jich mnoho není:
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1. leDnA 2016 CHKO BRDy OTeVŘeny PRO VeŘejnOST
Brdy se úderem půlnoci 1. 1. 2016 staly Chráněnou krajinnou oblastí a otevřely se svým prvním návštěvníkům. U této příležitosti
uspořádalo město Příbram neformální oslavu této události v Příbrami – Orlově, jednom z nástupních turistických míst do Brd. Někteří se z Příbrami do Orlova svezli historickým autobusem
příbramských technických služeb, ale zájem byl tak veliký, že se bohužel na některé nedostalo.

k všelikému prospěchu, blahu a libosti všeckněm lidem počestným
a vůle nejlepší a jim je zůstavuji, aby nikdo již více nemohl je užíti k
prospěchu sobeckému, neb rejdům nekalým. Toto pohoří nechť je
nadále otevřeno v každou dobu roční pro všeckny lidi dobré vůle a
úmyslů čistých, aby v něm čerpali sílu, smír ducha a city povznášející, ku konání svému bohulibému.“
Svoji novou techniku, určenou na udržování pořádku v Brdech,
na místě předvedla také Policie České republiky. Pak se spolu s příbramskými turisty zájemci vydali na vycházku na vrchol hory Třemošná (779 m) a vyhlídku Kazatelna. CHKO Brdy se tak po
devadesáti letech otevřely veřejnosti.
převzato z www.pribramzije.cz

Na čtyři stovky turistů, cyklistů, Sokolů a dalších spolků a návštěvníků vyslechlo při zahájení slavnosti zajímavé informace o minulosti území, poté šťastné časy a čilý turistický ruch nově vzniklé
CHKO Brdy popřál i starosta města Příbrami Jindřich Vařeka spolu
s místostarostou Václavem Švendou, a nakonec došlo i k setkání s
Fabiánem, vládcem a pánem brdských lesů, který je široké veřejnosti
symbolicky otevřel:„Pohoří Brdské dnem tímto natrvalo odemykám
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V pátek 15. ledna 2016 ministr obrany Martin Stropnický slavnostně předal Brdy nově
vzniklé správě CHKO. Symbolické předání dnes již bývalého vojenského újezdu Brdy ministru životního prostředí Richardu Brabcovi a pracovníkům nově vzniklé chráněné krajinné
oblasti završilo devadesátiletou historii tohoto významného cvičiště.
Společně s náčelníkem generálního štábu Josefem Bečvářem odšroubovali na administrativní budově v Jincích ceduli s označením újezdního. Armáda v Brdech zůstává i nadále, jen
v mnohem menším počtu. K výcviku si ponechá jen něco přes tři tisíce hektarů.
V Brdech ale není zajímavá jen příroda. Stojí tu například i lovecký zámeček Tři trubky, na
kterém nocoval i první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk nebo jeho nástupce Edvard Beneš. Zámeček nechal koncem 19. století postavit rod Colloredo-Mannsfeldů.
O tom, jestli bude kulturní památka někdy přístupná veřejnosti, se zatím nerozhodlo.
A právě v něm došlo k posledním podpisům smluv o spolupráci mezi Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR (AOPK), pod kterou nyní CHKO Brdy patří, a státního podniku
Vojenské lesy.
převzato z www.aktualne.cz

úZeMní STUDie BRDy
Dne 14. 6. 2016 se na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v Praze
konala schůzka zástupců ministerstev, dotčených orgánů, stavebních úřadů a dalších ohledně zadání územní studie BRDY. Iniciátorem této schůzky bylo samo ministerstvo a byla představena vítězná
firma na základě vyhlášeného výběrového řízení na zpracování výše
uvedené studie.
Cílem a účelem pořízení územní studie bude koordinace s ohledem na přírodní, sociální a hospodářské podmínky a limity řešeného území – studie prověří lokalitu a navrhne podrobně územní
podmínky pro:
- Ochranu přírody a krajiny, včetně vazby na CHKO Brdy a její
zonaci a na lokality soustavy Natura 2000.
- Rozvoj cestovního ruchu a turistiky ve vazbě na ochranu
přírody a krajiny.
- Další rozvoj obcí ležících v prostoru bývalého Vojenského
újezdu Brdy nebo v jeho nejbližším okolí.
- Rozvoj dopravní infrastruktury a dopravních vazeb v řešeném
Rozsah této studie bude velice důležitý nejen k danému řešenému
území ve vazbě na ochranu přírody a krajiny.
území,
ale i danými požadavky na zpracování územní studie, do- Řešení ochrany území před přírodními riziky, zejména
plňujícími
průzkumy a rozbory.
povodněmi.
Na závěr dodejme, že výše uvedená aktivita, doufejme, přispěje
k větší ochraně životního prostředí v Brdech, hlavně přírodních
Dílčími cíli je vytvoření podkladů pro:
- Aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského a Středočes- zdrojů a nebude se i nadále možno v tomto velice cenném území do
budoucna stavět.
kého kraje, příp. pro aktualizaci politiky územního rozvoje.
Ladislav Turek, člen výše uvedené komise
- Změnu, příp. pracování nových územních plánů dotčených
za Svazek obcí Podbrdského regionu.
obcí.
- Činnost orgánů ochrany přírody a krajiny.
- Činnost stavebních úřadů a úřadů územního plánování.
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ZáVěRečný účeT OBCe ZA ROK 2013
1.

2.

3.

4.
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5.

6.

ZáPiS FinAnčníHO VýBORU OBCe BOHUTín
Ze Dne 2. 3. 2016
Na základě usnesení Zastupitelstva obce 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.

projednán cca v měsíci březnu) byla provedena kontrola plnění, dle schváleného
provizória na r. 2016:
skutečné příjmy k 31. 12. 2015 22.105.651,56 Kč
skutečné výdaje k 31. 12. 2015 30.711.277,06 Kč schodek 8.605.625,50 Kč

Kontrolu provedli:
finanční výbor

- schválené rozpočtové provizórium na r. 2016 ze dne 21. 12. 2015 - čerpání
skutečných výdajů r. 2015 ve výši 25% - do řádného schválení
rozpočtu obce na r. 2016

předseda: Martin Štěpánek
členové: Mgr. Bohumila Nezbedová, Josef Šimánek
starosta obce: Ladislav Turek

- čerpání k 2. 3. 2016 skutečných výdajů je v souladu se schváleným rozpočtovým provizóriem obce na r. 2016

hlavní účetní: Marie Šedivá

- hospodaření s finančními prostředky v r. 2016 je v souladu s platným usnesením rozpočtového provizória na r. 2016

Předmětem kontroly v souladu s výše uvedeným usnesením obce
a platnými právními předpisy bylo hospodaření obce s finančními prostředky
v r. 2015, rozpočtová opatření č. 1 až č. 3.
1/ plnění schváleného rozpočtového provizória na r. 2016 - usnesení Zastupitelstva obce ze dne 21. 12. 2015
2/ r. 2015 - plnění rozpočtu k 31. 12. 2015, účetní doklady /faktury přijaté,
vydané:, peněžní deník – příjem a výdej/
3/ využití účelnosti fin. prostředků u akcí: oprava vodohospodářského majetku v obci r. 2015 stav fin. prostředků pokladny obecního úřadu ke dni 2. 3.
2016 a její skutečný stav

2/ na základě schváleného rozpočtu obce na r. 2015 ze dne 30. 3. 2015 byla provedena kontrola plnění hospodaření k 31. 12. 2015:
pro informaci skutečnost r. 2014:
příjmy -

schválený rozpočet 19.247.664,00 Kč
po změnách
22.309.558,30 Kč
skutečné plnění
21.751.270,86 Kč
plánovaný přebytek 30.283,40 Kč

výdaje -

schválený rozpočet 19.217.381,60 Kč
rozpočet po změnách 20.115.354,60 Kč
skutečné plnění
18.464.576,03 Kč
skutečný přebytek 3.286.694,83 Kč

1/ na základě schváleného rozpočtového provizória ze dne 21. 12. 2015
na r. 2016 (do řádného schválení rozpočtu obce na letošní rok, který bude
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rok 2015:
příjmy - schválený rozpočet 30.248.006,00 Kč
rozpočet po změnách 33.420.365,00 Kč
skutečné plnění
22.105.651,56 Kč
plánovaný schodek 5.182.465,- Kč
výdaje -

cena díla byla ponížena méněpracemi o 115.340,59 s DPH.
Skutečné finanční prostředky fakturovány dle podepsané smlouvy o dílo
a dodatku č. 1 s nejvýhodnější nabídkou.
Na základě podepsané dohody mezi obcí a Svazkem č. 1/2015 obec Bohutín
požádala dne 25. 11. 2015 č. j. 81/2015, převzato zástupcem Svazku dne 10. 12.
2015 o poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 1.116.900,- Kč. Příspěvek v požadované výši byl připsat na účet obce Bohutín dne 21. 1. 2016.

schválený rozpočet 35.430.417,00 Kč
rozpočet po změnách 38.932.368,00 Kč
skutečné plnění
30.711.277,06 Kč
skutečný schodek
8.605.625,50 Kč

Ke dni 2. 3. 2016 byl obci poskytnut požadovaný příspěvek v celkové výši
1.116.900,- Kč.
Postupováno s platnou právní legislativou a usnesením zastupitelstva obce
a schváleným rozpočtem.

Hospodaření s finančními prostředky k 31. 12. 2015 je v souladu
se schváleným rozpočtem obce na r. 2015 a odsouhlasenými rozpočtovými opatřeními č. 1 až č. 3 – skutečný schodek 8.605.625,50 Kč.

Hospodaření s majetkem je prováděno řádně, účelně a transparentně.

Kontrola byla provedena u účetních dokladů v měsíci listopad, prosinec –
formální náležitosti, faktury a účetní doklady /viz. účetní deník/ – bez závad.
3/ využití účelnosti finančních prostředků u akce: oprava vodohospodářského
majetku v obci
- oprava vodohospodářského majetku – na základě žádosti obce č. j. 2/2015
podané dne 21. 1. 2015 na Svazek byla dne 13. 4. 2015 schválena valnou hromadou Svazku dotace ve výši vodovod DN 150 a DN 100 943.500,- Kč, vodovod
DN 100 110 173.400,- Kč. Dohoda č. 1/2015 o poskytnutí finančních prostředků na prostou reprodukci vodohospodářského majetku byla podepsána ze
strany poskytovatele dne 11. 9. 2015 a ze strany příjemce 11. 9. 2015. Na základě poptávky investora ve spolupráci s Ing. Běhounem byly předloženy 3 nabídky na realizaci stavby. Protokoly o posouzení kvalifikace a hodnocení
nabídek hodnotící komisí založeny v budově obecního úřadu Vysoká Pec č. p.
140. Smlouva o dílo podepsána s nejvýhodnější nabídkou, a to Kaiser s.r.o. Nádražní 753, Rožmitál pod Třemšínem dne 2. 9. 2015, předpokládaná časová realizace oprav od 14 dní od předání stavby do 20. 11. 2015.
K dnešnímu dni byly zahájené práce řádně ukončeny:
jedná se o lokality „Chalupecká louka“ a Tisová DN 150, DN 100, DN 110 a
DN 100. Osloveny 3 firmy a nabídky podaly 3 uchazeči.
Podané nabídky - ceny jsou uvedeny bez DPH.
Šindler, důlní a stavební společnost s r. o. IČ 00204382
2.541.024,21 Kč
1.SčV a. s.
2.377.959,36 Kč

IČ 47549793

Kaiser s. r. o.
2.296.307,88 Kč

IČ 26733102

Smlouva o dílo podepsána dne 2. 9. 2015 s nejvýhodnější nabídkou na celkovou částku 2.296.307,88,- Kč bez DPH. Ke smlouvě o dílo podepsán dne
19. 11. 2015 dodatek č. 1 na celkovou částku 95.322,80 Kč bez DPH. Celková

4/ V hospodaření obce Bohutín byl k 31. 12. 2015 za rok 2015 zjištěn schodek
8.605.625,50 Kč. Součástí rozpočtu jsou provedené změny dle rozpočtových
opatření č. 1 až č. 3. Schválený schodek na r. 2015 ze dne 30. 3. 2015 je v souladu se skutečným plněním rozpočtu a platným usnesením zastupitelstva obce
a jejími rozpočtovými změnami.
Konečný zůstatek běžného účtu č. 876870297/0100 vedeného u KB Příbram
byl k dni 31. 12. 2013 - 13.888.245,01 Kč, k dni 31. 12. 2014 - 15.915.856,04
Kč a k dni 31. 12. 2015 - 5.574.068,66 Kč.
Stav spořícího účtu č. 43-8880330257/0100 vedeného u KB Příbram byl k
dni 31. 12. 2013 - 6.665.306,37 Kč, k dni 31. 12. 2014 - 6.698.772,19 Kč
a k dni 31. 12. 2015 - 6.713.998,07 Kč..
Stav běžného účtu č. 94-2510311/0710 nově založeného dne 5. 3. 2013 vedeného u ČNB – pobočka Plzeň byl 361.921,19 Kč, k dni 31. 12. 2014 1.587.539,17Kč a k dni 31. 12. 2015 – 3.308.475,17 Kč.
Byla provedena fyzická kontrola finanční hotovosti pokladny ke dni 2. 3. 2015,
kde zůstatek hotovosti odpovídá skutečnému fyzickému stavu fin. prostředků
10.408,-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.
V Bohutíně dne 2. 3. 2016
Finanční výbor:

předseda: Martin Štěpánek
starosta: Ladislav Turek

jiHOVýCHODní OBCHVAT
Dne 6. 4. 2016 se od 9:00 hod. konalo jednání
o Jihovýchodním obchvatu silnice 1/18 – 2. část. Předmětem jednání bylo projednání dokumentace pro
územní rozhodnutí.
Jednání sjednal investor celé akce, kterým je ŘSD,
a zúčastnila se jej i projekční firma, která bude
zpracovávat výše uvedenou dokumentaci. Na jednání
se podíleli i zástupci města a obcí, jichž se realizace
obchvatu bude týkat.
Dne 15. 6. byla sjednána schůzka v obci Bohutín
se zástupci ŘSD ČR a projekční firmou.
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ReAliZACe STAVBy čOV DOKOnčenA
V současné době byly dokončeny stavební práce
na historicky největší investiční akci za posledních 60 let v obci
Bohutín.
Po mnohaletém úsilí a na základě vydaného
stavebního povolení obdržela obec finanční dotaci na realizaci
stavby 10.000.000,- Kč od Krajského úřadu Středočeského kraje.
Jedná se o stavbu nové čistírny odpadních vod pro obec
Bohutín, která nahradila
stávající již technicky
i technologicky nevyhovující čistírnu v lokalitě u Vokačovského
rybníka.
Kapacita nové ČOV je dimenzována na 2.300 obyvatel,
to znamená pro všechny části obce Tisovou, Havírnu, Vysokou
Pec a Bohutín. Záměr obce po výstavbě nové ČOV je etapizace

stavby splaškové kanalizace v nadcházejícím období
dle úspěchu obce v návaznosti na podání žádosti o finanční
spoluúčast. Na rok 2017 jsme již požádali MZE ČR o fin. příspěvek na II. etapu splaškové kanalizace v části Vysoké Pece.
K dnešnímu dni obec obdržela písemné stanovisko ve věci poskytnutí dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje se souhlasným stanoviskem ohledně výše podané dotace na
Ministerstvo zemědělství.
Dotace na I. etapu - výstavba ČOV byla poskytnuta z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního
prostředí a zemědělství z tematického zadání - Vodohospodářská
infrastruktura, oblast podpory: realizace čistíren odpadních vod,
intenzifikaci ČOV.
Dřívější investice obce zajistila nové trubní vedení odtoku jak
ze stávající čistírny, tak pro možnost napojení nové ČOV do vod
povrchových a to přímo do toku Mlýnského potoka.

Vlastní stavba představuje vybudování podzemní části ČOV,
vlastní technologické nádrže a nadzemní část jako provozní část
s místností obsluhy, sociálním zázemím a dmychadnou. Nadzemní objekt je zakryt sedlovou střechou. Součástí vybudované
stavby je nová přípojka vody a nové připojení nn. Stavební práce
byly ukončeny v dubnu letošního roku.
Závěrečné vyhodnocení akce dodala obec poskytovateli dotace v dubnu letošního roku. K dnešnímu dni obec obdržela po
kontrole dotaci v plné výši. Byly dokončeny finální úpravy povrchů, terénu, výsadby zeleně a oplocení.
V následujícím roce leden 2017 bude celá stavba řádně zkolaudována po 12 měsíčním zkušebním provozu.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci této stavby a modernizaci obecního vodohospodářského majetku.
Obecní úřad Bohutín
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KŘížOVKA

Démoktitós z Abdér: Štěstí i neštěstí ... je věcí duše

... tajenku najdete na posledních stránkách našeho zpravodaje.

SPOlečenSKá RUBRiKA
Jarní setkání seniorů
Tak jako každý půlrok se i v první polovině roku 2016
konalo setkání seniorů – jubilantů. Senioři se sešli dne 9. dubna
od 14:00 na Drmlovce, aby zde oslavili svá životní jubilea.
Nejprve je přivítal starosta obce Ladislav Turek. Poté
následoval kulturní program v podání dětiček z MŠ Bohutín
a následoval koncert dětí ze ZUŠ J. J. Ryby z Rožmitálu
pod Třemšínem. Letos mladí umělci se svými učiteli potěšili
nejen oslavence velice známými písničkami, které si mohli
všichni zazpívat.
Všem oslavencům byly předány dárečky vedením obce
a sociální komisí. Účast oslavenců byla hojná, což znamená, že se
setkání líbí. Někteří dokonce říkají, že se moc těší, protože
mohou popovídat s lidmi, se kterými se celý rok nevidí.

Po pozdním obědě všem k poslechu i tanci zahráli místní
hudebníci - pan Stanislav Aksamit ml., paní Jiřina Aksamitová
a pan Jan Plášil. Všichni už se teď těší na další setkání.
Senioři, kteří slaví ve druhé polovině roku, se sejdou dne
15. 10. 2016 od 14:00 hod. taktéž na Drmlovce.
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Naši jubilanti
v první polovině letošního roku

čeRVeneC
Mora Zdeněk
Korecký Josef
Vyskočilová Marie
Bittner eodor
Kalová Marie
Mecnarová Anna
Šedivý Vijtěch
Kolářová Milada
Macháčková Božena
Zvercová Ludmila

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

SRPen
Kardová Helena
Kindlová Helena
Gargošová Jarmila
Burianová Vlasta
Rákosníková Věra

Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
Bohutín
Vysoká Pec
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Raková Hana
Machalová Hana
Mlejnková Blažena

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec

ZáŘí
Nusl Jaroslav
Roulová Ludmila
Sýkorová Jaroslava
Říhová Olga

Bohutín
Vysoká Pec
Havírna
Bohutín

Říjen
Budínská Olga
Hodoušová Danuška
Procházka František
Holečková Jana
Šebková Marie

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec

liSTOPAD
Kresl Jaroslav
Stehlík František
Šefrnová Marie
Machala Josef
Moravcová Dagmar
Kotrch Petr
Karda Jiří
Nosková Marta
Polák Josef
Ďurišová Jindřiška
Vondrášková Emílie
Aksamit Stanislav
Kafka Václav
Achačová Jaroslava
Grosman Vladimír

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

PROSineC
Limpouch Václav
Poláková Barbora
Plášilová Marie
Matunová Anna
Šefčíková Jana
Pečená Ludmila
Horáková Bohuslava
Tureček Ladislav
Černá Marie
Havelka Jiří
Horký Karel

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Havírna
Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Tisová
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VíTání OBčánKů

Další tradiční akcí je vítání nových občánků. Na 12. června, výjimečně v neděli, bylo pozváno 19 nových občánků obce Bohutín.
Vzhledem ke kapacitě společenské místnosti Obecního úřadu Bohutín muselo být vítání rozděleno do dvou skupin. A bylo to
dobře, neboť přišli téměř všichni pozvaní s velice početnými skupinami příbuzných. Bylo vidět, že i vítání občánků se těší velké
oblibě.
Každý rodič dostal pamětní list, maminky kytičku a samozřejmě se všichni se svými ratolestmi vyfotografovali u kolébky, někteří i venku v parčíku u obecního úřadu. V týdnu po konání si
každý vyzvedl fotograﬁe z vítání na OÚ.
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V í tá me
n o vé o b č án k y

O p us t i l i
ná s

Odobí 1. 1. 2016 - 24. 6. 2016
Bauer Filip
Gabriel Jan
Nuslová Nikola
Stoklasa Filip
Wažik Tadeáš

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Havírna

Období 1. 1. 2016 - 24. 6. 2016
Blahnová Anna
Boháč Antonín
Černá Marie
Dušek Jaroslav
Formánková Miroslava
Pilíková Božena
Šedivá Alžběta
Tesková Věra
Vitiš Zdeněk

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

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

Blahopřejeme Vám k nově nabytému poznání.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají.
Upřímnou soustrast.

PODěKOVání
Vážení spoluobčané,
na konci kalendářního roku skončila
po dlouhých 18 letech účetní obce
paní Hanka Havelková.
Dovolujeme si jí touto cestou poděkovat
za skvěle odvedenou práci, za vstřícný přístup
a za pořádek, který v jejím účetnictví panoval.
Dále ji přejeme, aby si užila zasloužený důchod
a ve zdraví se věnovala svým koníčkům.
OÚ Bohutín

MATeŘSKá ŠKOlA
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Kvapem se přiblížil konec školního roku a s ním i prázdniny.
Ještě než se za našimi školáky deﬁnitivně zavřely dveře mateřské školy, připomeňme si, co jsme v druhé polovině školního
roku prožili.

O Vánocích a stejně tak i o Velikonocích se jdeme podívat do
svátečně vyzdobeného hornického domku na dole Řimbaba.
Zjišťujeme, jaké tradice přetrvaly až do dnešní doby.

Měli jsme také možnost vidět živé dravce, ktré nám přivezl
ukázat chovatel pan Burghauser. Největší legrace byla s papouškem, který všem holčičkám sundaval čelenky a rozepínal
sponky ve vlasech.

Naši prvňáčci nám přišli předvést něco z toho, co se za půl
roku ve škole naučili.

Když přijede divadélko Sedmiklásek s novou pohádkou, radujeme se, že si nové maňásky budeme moci sami vyzkoušet.
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Karneval si každoročně užíváme. Nechybí ani vyhlašování
nejpěknějších masek a sladké odměňování.

…a tahle sněhová nadílka nás překvapila 1. 3. 2016…nám to nevadilo, měli jsme radost…

…ale přeci jen… tu Morenu jdeme hodit do vody,
aby už u nás jaro konečně
zůstalo.
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Med je slaďoučký a také velice zdravý. Děti z včelařského
kroužku ze ZŠ Bohutín nám přišly ukázat, jak chovají včely, jak
získávají med a co všechno k tomu potřebují.

Naši předškoláci už také začali s předplaveckým výcvikem.
Jezdí každý týden vlastním mikrobusem do bazénu v Příbrami.
Mají deset lekcí a na poslední plavání jeli až před koncem školního roku. Ti, kteří absolvovali celý kurz, dostali tzv. mokré vysvědčení s ohodnocením.
Na výlet jsme se letos vypravili do Hrachova u Sedlčan do záchranné stanice - Ochrana fauny. Je to nová, moderní, záchranná stanice pro zraněné a handicapované volně žijící

Krátké pásmo básniček a písniček jsme si připravili pro naše
seniory na jejich společné oslavě v restauraci Drmlovka.

Hudební program paní Lenky Hamajdové se jako vždy moc
povedl. Společně jsme zpívali a hráli písničky z pohádek a hlavně
celé pásmo bylo o Malé čarodějnici. To nám připomnělo, že i
z nás se zanedlouho stanou malé čarodějnice a čarodějové a společně si užijeme celkem velký čarodějnický rej.
Nálada byla výborná, na procházce vesnicí jsme zjistili, kde
všude se chystají hranice na pálení čarodějnic a také jsme se
zblízka podívali, jak se vše připravuje.
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živočichy. Je zde také expozice sladkovodních ryb. Areál
Ochrany fauny patří mezi nejmodernější a zároveň největší
areály na ochranu zvířat nejenom u nás, ale v rámci střední Evropy.
Mohli jsme si prohlédnout malou kunu a holoubka, zahráli
jsme si hry na zvířátka a ve venkovních voliérách jsme viděli
hodně postižených a zraněných zvířat, ptáků, hlavně dravců.

Dětskou olympiádou a opékáním špekáčků jsme se deﬁnitivně rozloučili s předškoláky a s celým školním rokem
2015/2016.
Všem přejeme krásné a pohodové prázdniny.
Kolektiv MŠ Bohutín
Na jedné z vycházek jsme zašli k našim kamarádům, kteří
doma mají malá kůzlata, králíčky a také krásné velké koně.
A protože už je tu MDD, vypravili jsme se na pochod od nás
ze školky až do Bohutína na Plzeňku. Tam už na nás čekají
zmrzlinové poháry a ještě jiné dobroty. Za tu cestu to stálo.
Před koncem školního roku nás ještě čekala dětská školní
olympiáda. Různé sportovní soutěže a zápolení jednotlivců, ale
i skupin. Hlavně to byla velká zábava. Ti nejlepší a nejrychlejší
získali medaile a dárky, ale drobné odměny čekaly na všechny,
kteří se snažili a sportovali s velkým nasazením.
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ZáKlADní ŠKOlA
Ohlédnutí za školním rokem 2015/2016
Rok se opět sešel s rokem, máme konec června a s ním i završení školního roku. Tento školní rok pro nás sice nebyl rokem
převratných změn, nesl se spíše ve znamení stability a vyrovnanosti, ale probíhal v duchu pokračování započatých projektů a
neutuchajícího zdokonalování naší učící se školy, která není
pouze budovou, do které všichni docházíme, ale zejména komunitou lidí – dětí, učitelů a rodičů, kteří se vzájemně učí a obohacují nejen vědomostmi, ale rovněž zkušenostmi a novými, často
neotřelými a inovativními, nápady.
I ve školním roce 2015/2016 jsme nadále učili podle školního
vzdělávacího programu „Škola porozumění a bezpečí“. Ve výuce
velkou měrou postupujeme na základě konstruktivistické metody učení. Ta se promítá zvláště ve výuce matematiky metodou
profesora Hejného, jež se letos dostala již na druhý stupeň a
která svým přístupem a díky přirozené zvídavosti a motivovanosti dětí vtahuje žáky do světa matematiky formou, která nejen že
děti baví a nestresuje, ale zároveň v ničem nezaostává za matematikou klasickou, kterou v mnohém, zejména v samostatném uvažování, ve vedení k logickému myšlení dětí, abstraktnímu myšlení
a rozvíjení schopnosti matematizovat reálné situace, dokonce
předčí. Jsme velmi rádi, že právě tato matematika se na naší škole
vyučuje a posouvá ji tak do popředí mezi moderní školy, kterým záleží na procesu učení a ne pouze na memorování a biﬂování bez porozumění učivu. Žáci 6. třídy prokázali v testování společnosti Scio
Stonožka, že nijak nezaostávají za svými klasicky vyučovanými
vrstevníky naopak výrazně překonávají svoje předpoklady k matematice. Bylo by ovšem chybou domnívat se, že inovativní metody
se týkají pouze výuky matematiky. Ve výuce zdomácněly metody
RWCT a využití typologie MBTI, které nám umožňují vyšší míru
individualizace výuky. Neustále se zdokonalujeme ve využívání informačních technologií, však jsme také zakoupili další interaktivní
tabuli, tentokráte do šesté třídy. Letos jsme se s velkým úspěchem
zapojili do projektů Výzva 56, Výzva 57 a ICT nás baví. Právě tyto
projekty přinesly nové možnosti. Ve V56 byly třídy vybaveny novými knihovničkami a výuka českého jazyka obohacena čtenářskými dílnami. Knih nám přibylo skutečně mnoho a děti si k nim,
i díky zmíněným čtenářským dílnám, nalezly vztah, který jim, jak
doufáme, vydrží celá léta a uvědomily si, že kniha není nepřítel, ale
společník, který je může provázet ve chvílích volna nebo třeba i jen
v čekárně u lékaře. Projekt ICT doplnil čtenářské dílny možností
využívat čtečky. Projekt V56 našim dětem přinesl také vítanou příležitost navštívit Velkou Británii. Vypravili jsme na tento poznávací zájezd zaměřený nejen na zdokonalení jazykových schopností
40 dětí z druhého stupně naší školy. Anglického jazyka se týkala
také Výzva 57, která umožnila výuku angličtiny s pomocí ICT.
Stabilní součástí vyučovacího procesu jsou i nadále projekty
Zdravá škola, Ekoškola a Magdalena, jež je součástí programu primární prevence a věnuje se profylaxi patologických jevů jako je například užívání drog, se kterým se naštěstí u našich dětí
nesetkáváme.
Jsme rovněž zapojeni do projektu Rodiče vítáni. Jsme školou
maximálně otevřenou rodinám našich žáků, i když se ne vždy setkáváme s jejich stoprocentním zájmem a pochopením. Přesto akceptujeme, že kvůli velkému vytížení mohou být rodiče, kteří ve
svém nabitém programu nenajdou skulinu na navštívení konzultačních hodin nebo jim nevyhovují příliš moderní aktivizující metody a vyžadování dohodnutých pravidel tříd i školy. Velké
poděkování zaslouží rodiče spolupracující, kteří pomáhají vést
kroužky a projekty a rodiče zapojující se do našich akcí jako jsou

výlety, dílny a jarmarky. Několik písemných poděkování škole od
rodičů dodává zaměstnancům tolik potřebnou pozitivní energii.
Největší a velmi vítanou změnou v letošním školním roce je působení školní psycholožky na půdě školy. Její služby využívají zejména žáci s problémovým chováním, kterým pomáhá pochopit a
zvnitřnit respekt k pravidlům, které je nutné ve škole dodržovat
bez nutnosti zapojit restriktivní opatření. Pomocnou ruku nabízí
také žákům, kteří potřebují pomoci v nejrůznějších oblastech svého
života, které mohou nepříznivě ovlivňovat i jejich školní chování.
Jsme velice rádi, že můžeme tuto službu rodičům a dětem poskytovat a jsme si vědomi, že mnoho škol našeho regionu nám tuto
progresivní možnost závidí. Paní psycholožka rovněž zorganizovala
setkání s rodiči, kde jim osvětlila všechny aspekty svých služeb.
Neopomenuli jsme ani materiální a bezpečností oblasti fungování školy. Třídy byly dovybavovány novým nábytkem od lavic až
po skříně, přibylo mnoho výukových pomůcek pro oba stupně a
z učeben tak již prakticky vymizelo vybavení, které bylo nevyhovující jak funkčně tak esteticky. Na školní zahradě jsou nainstalovány bezpečnostní sítě, jež srdnatě zachytávají všechny vykopnuté
míče a chrání tak všechny horké hlavy, které by mohly za překopnutými míči vyběhnout do vozovky. Za možnost mít takto pěkně
vybavenou a návštěvníky obdivovanou školu zaslouží poděkování
náš zřizovatel - obec Bohutín v čele s panem starostou Turkem.
Podporu nám vyslovili i starostové okolních obcí a skvělá školská
rada na několika společných setkáních, kde všichni prezentovali
svoje návrhy.
A aby úspěchů nebylo málo, můžeme se pochlubit také reprezentanty naší školy na poli vědomostním i sportovním. Největších
úspěchů dosáhli v soutěži Eurorebus v krajském dvoukole žáci deváté třídy Michaela Tomanová, Vít Gregor a Ondřej Urban, kteří
obsadili sice ne čelní, ale krásné 23. místo a v duatlonu (plavání,
běh) Daniela Karasová, která rovněž v krajském kole obsadila neuvěřitelné první místo. Nejen jim, ale i ostatním, kteří hrdě reprezentovali jméno nejen své, ale i jméno naší školy v soutěžích
okresního kola, patří velký dík a srdečné gratulace.
Na závěr je nutné říci, že ani následující školní rok, do kterého
jistě nastoupíme plně odpočatí, připravení a natěšení nebude pro
naši školu rokem zahálčivým. Zapojíme se do dalších projektů, kterými budou například šablony, jež jsou zaměřeny na chystanou inkluzi zahrnutou v novele školského zákona a jež nás připraví na
plnou podporu dětí s mentálním a zdravotním znevýhodněním,
aby i ony měly rovnou příležitost získat vzdělání v plně integrovaných, chápajících a přátelských třídních kolektivech. Víme, že se
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nám to podaří. Máme s tím již bohaté zkušenosti a jsme si jisti, že
tyto děti u nás najdou pochopení bez přehnané lítosti a budou se
moci plnohodnotně zapojit do všech činností, které našim dětem
nabízíme.
Druhým náročným projektem bude IROP. Projekt, který jsme
dosud neřešili a který nám, pokud v něm uspějeme, pomůže revitalizovat staré a vybudovat zbrusu nové učebny. Mohli bychom díky
němu získat novou ICT učebnu, která pokryje vysokou poptávku
po zapojení IT do výuky, učebnu jazykovou, která bude pro děti
skvělým prostředím pro výuku anglického a německého jazyka, přírodovědnou učebnu, kde žáci proniknou do tajů přírodních zákonů,
a vybudování dílny v prostorách bývalé kotelny, kde si budou moci
osahat a vyzkoušet vše, co by se mohlo hodit domácímu kutilovi.
Jsme sice na konci školního roku, ale to nám nebrání dychtivě
očekávat rok nový a všechny změny a výzvy, které nám přinese.

Zaměstnanci i žáci ZŠ Bohutín
Vám přejí léto plné zážitků a slunečných dnů!
Budeme se na vás opět těšit v dalším, stejně či více
úspěšném školním roce 2016/2017.

Naši školu si můžete prohlédnout
ve dnech pouťových oslav
23.7.2016 od 16:00 do 18:00
a 24.7.2016 od 9:00 do 11:30.
Těšíme se na Vás!

Dobrý anděl
V letošním školním roce proběhly dvě akce, jejichž výtěžek byl
věnován na charitativní účely. Již 7. prosince se uskutečnily vánoční tvořivé dílny. V celkem čtrnácti dílnách, které provozovaly
maminky našich dětí, si mohli rodiče i děti vyzkoušet tvorbu vánočních dekorací, mýdel a dalších výrobků, které si poté odnesli
s sebou domů. Výtěžek z každé dílny věnovaly maminky na již výše
zmíněné účely.
Druhou akcí, která v letošním školním roce proběhla, byl tradiční Velikonoční jarmark a to 21.3. Na jarmark se vybíralo dobrovolné vstupné a právě ono bylo spojeno s výtěžkem z vánočních
dílen a vytvořilo tak sympatickou sumu 14440 Kč. Další již bylo na
školním parlamentu, který spolu se svou patronkou Mgr. Petrou
Vondráškovou rozhodl, jak se s penězi naloží. Částka 4440 Kč byla
věnována organizaci Dobrý anděl a 10 000 Kč si mezi sebe rovným
dílem rozdělili dva naši zdravotně znevýhodnění žáci Terezka

Němcová a Matěj Pánek. Peníze byly rodinám předány zástupci
školního parlamentu 26.4.
Všichni doufáme, že se budeme na podobných akcích pořádaných nejen pro zábavu, ale též pro dobročinné účely, shledávat i
v dalším školním roce.
Barbora Havejová

Práce školního psychologa
Od listopadu 2015 byla v ZŠ Bohutín nově zřízena pozice školního psychologa. V závěru kalendářního roku 2015 proběhl screening současného stavu atmosféry ve škole i v jednotlivých třídách.
Ve spolupráci s vedením školy byly vytipovány oblasti, kterým bude
věnována pozornost školního psychologa přednostně. Zároveň byly
postupně získávány generální souhlasy s prací školního psychologa
ve třídách. V průběhu ledna byly tyto souhlasy zkompletovány, proběhla řada schůzek s rodiči, s kterými došlo k vyjasnění cílů této
nově vzniklé pozice a také jasné vymezení kompetencí ŠP, v porovnání např. s pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími školskými poradenskými pracovišti.
Následně mohla začít pravidelná preventivní práce psychologa s
jednotlivými třídami, která by se do budoucna měla změnit v práci
systematickou. Zároveň proběhly první skupinové schůzky s rodiči,
zaměřené nejprve na co nejplošnější informování rodičů o náplni
práce školního psychologa, poté na konkrétní témata, která rodiče
na předchozí schůzce označili v dobrovolném anonymním dotazníku jako témata pro ně důležitá nebo prioritní.
Paralelně k tomu již od nástupu této nové pozice probíhají individuální setkání školního psychologa s konkrétními žáky, jejich rodiči i učiteli. V centru zájmu těchto setkání stojí dítě/žák, zajištění
co nejkvalitnějšího vzdělání, výchovy, a také klidného a spokojeného dětství či raného dospívání pro něj/ni.
V závěru školního roku byly naplánovány dva harmonizační
kurzy, které se uskuteční hned v září nového školního roku. Taktéž proběhlo zhodnocení práce ŠP za uběhlé období, díky němuž
může být vytvořen nový plán práce, ještě lépe uzpůsobený konkrétním potřebám naší školy.
Mgr. Kristýna Baumová, školní psycholožka

Výuka jazyků v Základní škole Bohutín
Anglický jazyk
Ve školním roce 2015/2016 byl anglický jazyk vyučován
ve 3. – 5. třídě podle Školního vzdělávacího programu s časovou
dotací 3 hodiny týdně. Žáci se učili z učebnic Happy Street 1 (third
edition) a Start with Click New (řada 1,2), které jsou zpracované
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání a vedou žáky po úroveň A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Spolu s učebnicemi žáci
během výuky využívali také své pracovní sešity, pomocné anglické
texty, audio CD se slovní zásobou a písničkami. Také byla hojně
využívána interaktivní tabule na procvičení slovní zásoby a gramatiky. Ve 3. a 4. třídě byla výuka zaměřena především na schopnost
jednoduché komunikace, schopnost reagovat na pokyny a porozumění čtenému a mluvenému slovu. Okrajově byla vnímána znalost
základů gramatiky a psaní anglického textu. V 5. třídě byla rozšiřována schopnost komunikace, porozumění psanému nebo vyslechnutému textu, žáci si osvojovali základy jednoduchých
gramatických jevů a více se seznamovali s graﬁckou podobou
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anglických slov a textů. Žáci se také
sami hodnotili prostřednictvím mini
portfolia v pracovních
sešitech. V 5. třídě žáci
vypracovali projekt na
téma „My parent“.
Výuka anglického
jazyka v 6. – 9. třídě
probíhala podle Školního vzdělávacího programu s časovou
dotací 3 hodiny týdně.
Žáci se učili z učebnic
Start with Click 3
New, Project 2 (fourth
edition) a Way to Win,
které svou koncepcí odpovídají požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a vedou žáky od úrovně A1
po úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky. Každý žák měl rovněž možnost procvičovat si angličtinu pomocí audio CD se slovní zásobou, frázemi, příběhy a písničkami pro
zkvalitnění a zatraktivnění domácí přípravy. Ve vyučování byly
kromě učebnic používány také pracovní sešity, pomocné anglické
texty a audio CD. Žáci si také vyplňovali svá portfolia v pracovních
sešitech a sami si tak hodnotili své dovednosti v poslechu, mluvení,
čtení, psaní a znalosti reálií. U každé lekce v učebnici je také zařazeno několik úkolů souvisejících s mezipředmětovými vztahy, které
žáci plnili za pomoci znalostí a dovedností z jiných předmětů nebo
vyhledáváním na internetu. Na 2. stupni byly dále rozvíjeny komunikační schopnosti žáků, porozumění mluvenému a psanému
textu a žáci byli vedeni k aktivnějšímu používání jazyka v různých
situacích. Žáci si rovněž osvojovali nové gramatické jevy a učili se
více vyjadřovat také písemnou formou. V 6. třídě žáci vypracovali
projekt na téma „Animals“. V 7. třídě žáci vypracovali projekt „My
favourite animal“, v 8. třídě projekt „ A brochure for my school“ a
v 9. třídě projekty „London“ a „Welcome to the USA“. V rámci výuky
anglického jazyka na 1. i 2. stupni byli žáci průběžně seznamováni
s reáliemi anglicky mluvících zemí.
Během tohoto školního roku se škola zapojila do výzvy č. 56 od
MŠMT, díky které v září vybraných 40 žáků z druhého stupně školy
v doprovodu svých pedagogů vyjelo na pobytový zájezd do Velké
Británie. Žáci v anglickém přímořském městě Ramsgate chodili na
výuku anglického jazyka a v Británii navštívili různé památky a zajímavá místa včetně Londýna. Zapojeni jsme byli též do výzvy č.
57, která všem žákům umožnila zdarma od září až do června využít při vzdělávání software ﬁrmy Online jazyky a to nejen ve škole,
ale i doma a to v jakékoliv časové dotaci, kterou dítě zvládlo. Každý

žák měl svůj účet s kapitolami, které zvládnul a viděl tak svůj pokrok i čas, který studiu věnoval. Čtyři třídy byly zapojeny do výuky
AJ.
V září proběhl v celé škole projekt Mezinárodní den jazyků, kterého se zúčastnily všechny třídy. Každý měl ten den na sobě oblečení s cizojazyčným nápisem a musel vědět, co je tam napsáno.
Hana Kočovská, Mgr. Radka Vocílková, vyučující Aj

Německý jazyk
Německý jazyk byl ve školním roce 2015/2016 vyučován jako
další cizí jazyk v sedmé, osmé a deváté třídě.
Při výuce dalšího cizího jazyka žáci pracovali v sedmé a osmé
třídě s učebnicí Deutsch mit Max – Díl 1, a v deváté třídě Deutsch
mit Max – Díl 2 z nakladatelství Fraus.
Učebnice celkovou koncepcí odpovídají požadavkům RVP pro
základní vzdělávání, respektují dnešní trendy ve výuce, podporují
vytváření a rozvoj klíčových kompetencí, posilují mezipředmětové
vztahy a stimulují žáky k aktivní činnosti. Obsahují mnoho fotograﬁí, ilustrací a svou graﬁckou úpravou usnadňují orientaci
v učivu. Jsou současné, některé gramatické jevy upevňují prostřednictvím melodií rapu a her. Poskytují dostatek materiálu k vytváření mini projektů a upevňování slovní zásoby.
Při výuce německého jazyka byly též využity digitální učební materiály na interaktivní tabuli a internetový program sloužící k procvičování slovní zásoby.
Žáci sedmých tříd zpracovávali projekt o své osobě nazvaný
„ICH“, žáci osmých tříd měli projekt o svém zvířeti nebo o svém počítači „Mein Tier“ nebo „Mein Computer“ a žáci devátých tříd vypracovali
projekt o svém vysněném pokoji „Mein
Traumzimmer“.
Dne 2. 5. 2016 navštívili žáci druhého stupně Německo. Při exkurzi do
Národního parku Bavorský les
a také při prohlídce stezky korunami stromů zpracovali
každý svůj vlastní pracovní list.
Odpovídali na německé otázky
podle informací, které mohli najít
na stezce, vyhlídkové věži a
v parku.
Celý školní rok byla osmá třída
zapojena do výzvy č. 57. V rámci
výzvy žáci kromě vyučování ve třídě
měli možnost výuky na počítačovém
programu ﬁrmy Online jazyky. Používat program mohli i doma a to v takovém rozsahu, jaký si sami zvolili, protože každý měl svůj účet, což
mu umožňovalo studovat vlastním tempem nezávislým na ostatních spolužácích.
Mgr. Radka Vocílková, vyučující Nj

Sportovní akce 2015 – 2016
Od září do listopadu žáci 1. a 2. třídy absolvovali plavecký výcvik v bazénu v Příbrami. Musíme všechny plavající děti pochválit,
všechny si moc zlepšily své osobní výkony.
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V měsíci září jsme se zúčastnili 1. kola v kopané turnaje COCA
COLA CUP. Soupeři byli ze ZŠ Obecnice, ZŠ Zaječov a ZŠ Jiráskovy
sady. Postup nám utekl těsnou porážkou s posledně jmenovanou
školou.
V říjnu si chlapci 8. – 9. třídy zahráli turnaj ve futsale na Dobříši.
Soupeřili jsme se žáky fotbalových tříd ZŠ Březové Hory a ZŠ Dobříš. O postup jsme se připravili pouze těsnou prohrou s Dobříší.
V listopadu jsme se zúčastnili turnaje v malé kopané. Po vítězství
v okrskovém kole jsme postoupili do okresního ﬁnále, kde jsme obsadili pěkné 5. místo.
V prosinci a lednu si žáci užili bruslení na zimním stadionu v
Příbrami. Od února do března se přidali také žáci 1. stupně. Bruslení je součástí projektu Zimní radovánky. V rámci tohoto projektu
proběhly pro žáky 1. stupně Závody psích spřežení.
Lyžařský výcvikový kurz 6. - 9. třídy se uskutečnil od 6. 2. do 13.
2. 2016 v Krkonoších na Černé hoře. Sněhové podmínky jsme měli
vynikající, na sjezdovce hned před hotelem všichni zvládli techniku
sjezdového lyžování a tak jsme pak lyžovali na Černé hoře. Kurz
jsme zakončili závody ve slalomu, všichni žáci závody zvládli a byli
oceněni diplomem a drobnými cenami.
Děti z 1. stupně reprezentovali naši školu na turnaji ve vybíjené.
Sestavili jsme celkem 4 družstva: 1. – 3 třída (dívky, chlapci) a 4. –
5. třída (dívky, otevřená vybíjená). Děti se sice neumístily na předních místech, ale ve skupinách získaly spoustu zkušeností a byly
důstojnými soupeři svým protivníkům.
V únoru až dubnu 2016 žáci 3. a 4. třídy absolvovali zdokonalovací plavecký výcvik v bazénu v Příbrami.
V květnu se žáci 2. stupně zapojili do atletické soutěže Pohár
rozhlasu (mladší žáci a žákyně, starší žáci). Žádný tým se v soutěži
neztratil, získali jsme pro školu zaslouženě hodně bodů. V červnu
žáci 1. stupně závodili na Atletické všestrannosti v Příbrami.
Poprvé jsme vyzkoušeli plavecko – běžecký pohár, kde jsme získali velké úspěchy. Daniela Karasová byla první, Alžběta Hrdinová
druhá, Michal Ric a Tomáš Spousta třetí. Všichni postoupili do krajského ﬁnále v Čelákovicích. Zde obsadila Daniela Karasová 1. místo,
ostatní se u místili ve druhé desítce.

Ve škole se po celý rok scházel kroužek aerobiku, do něhož docházelo více než 30 děvčat 1. – 7. třídy. Dívky se zapojily do přehlídky vystoupení na ZŠ Jiráskovy sady a také do soutěže
jednotlivců masterclass 2016 na DDM Příbram, kde se probojovaly
i na medailová umístění.
Mgr. Lenka Malá, Mgr. Blanka Krýdlová

Hodnocení kroužku aerobiku
Ve školním roce 2015 – 2016 navštěvovalo kroužek aerobiku 30
děvčat – v 1. skupině, určené pro 1. a 2. třídu, to bylo 18 dívek a ve
2. skupině pokročilých 12 dívek.
Po celý rok jsme se učili základní kroky aerobiku vázané do sestav různé náročnosti, podle věku a schopností děvčat. Styl aerobiku je taneční, ale nezapomínáme ani na posilování a protahování
svalstva.
Vyvrcholení činnosti kroužku je vždy v červnu. Ve čtvrtek 9.
června 2016 děvčata nejprve absolvovala soutěž jednotlivců Masterclas 2016, která se koná na DDM Příbram. Zde získaly některé
cvičenky individuální úspěchy ve svých věkových kategoriích.
Ve čtvrtek 16. června proběhlo setkání kroužků aerobiku na ZŠ
Jiráskovy sady. Letos si mladší děvčata připravila srdíčkové vystoupení na hit skupiny Kryštof „Srdcebeat“. Pokročilejší skupina si
vybrala nejúspěšnější píseň roku 2015 od Báry Polákové „Nafrněná“. Své vystoupení pojala děvčata s nadhledem, tak jak to text
písničky vyžaduje.
Závěr naší činnosti je již tradičně na zahradní slavnosti, kde
představíme naše přehlídková vystoupení všem žákům ZŠ Bohutín.
Mgr. Lenka Malá
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Práce s dětmi v 1. třídě
V letošním školním roce navštěvovalo 1. třídu 23 žáků, 11
chlapců a 12 děvčat. Všechny děti se hned od začátku školního roku
velice rychle adaptovaly na práci ve škole, byly šikovné a snaživé.
Výuka čtení a psaní probíhala na základě genetické metody,
která má v českých školách poměrně dlouhou tradici a v současné
době ji preferuje čím dál více učitelů. Základem této metody bylo
počáteční čtení a psaní velkými tiskacími písmeny, místo slabikování. S ostatními druhy písma se děti seznámily až později. Teprve
v druhém pololetí začaly psát psacím písmem. Děti takto hned od
počátku rychle četly a hlavně rozuměly tomu, co čtou, nezatěžovala
je technika slabikování.
Naší velkou prioritou byla výuka matematiky konstruktivistickou metodou profesora Hejného. Děti samostatně nebo s pomocí
kamaráda objevovaly matematické zákonitosti, nacházely řešení ve
strukturách různých úloh a to nejen v matematice.
K výukové řadě učebnic, většinou od nakladatelství Fraus, jsme
využívali elektronické učebnice a další multimediální pomůcky, interaktivní tabuli i počítač. Při vyučovacích hodinách jsme používali
metody aktivního učení, které vedly děti k samostatné práci s novými informacemi. Každý žák si také založil svoje portfolio, do kterého si během celého školního roku děti vkládaly svoje nejzdařilejší
práce, hodnocení i jiné úspěchy. Na konci každého týdne se děti
v komunitním kruhu učily hodnotit práci i chování nejen své,
ale i ostatních spolužáků.
Během školního roku jsme také uspořádali mnoho projektů. Byly
to například Bylinky z naší zahrádky, Budeme hrát pohádku, Staráme se o pejsky, Naše ZOO, Kniha o mně a projekt o zdravé výživě
Svačíme. K těm nejzdařilejším patřily ty, při kterých se zapojili i rodiče dětí. První byl projekt Bylinky z naší zahrádky, který hned v
září „odstartovala“ bylinková kytička, kterou jsem dostala první
školní den od Barunky, která měla doma zahrádku plnou krásných
bylinek. Řekla jsem si, že by i všechny ostatní děti mohly poznat ty
nejzákladnější bylinky, pozorovat jejich listy, květy a hlavně si je
ovonět. Poprosila jsem maminku Barunky, zda by mi s projektem
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pomohla. Byla velice ochotná a dokonce se přidali i další rodiče –
maminka Míši, Matěje a Kubíka. Maminka Kubíka nám ušila krásné
látkové sáčky. Maminky byly úžasné, vypracovaly prezentace, přinesly do školy spoustu bylinek zavázaných do snopečků a dokonce
i některé zasazené do květníků. Děti se tak formou prezentace nejprve dozvěděly o každé bylince něco zajímavého, potom si ji mohly
prohlédnout, ovonět a do některé si dokonce i kousnout. Ochutnaly
také mátovou, meduňkovou a tymiánovou šťávu a trošku se mohly
potřít měsíčkovou mastičkou. Na závěr jsme všechny bylinky pověsili na chodbu před třídu, tam se nám usušily a potom jsme s nimi
naplnili látkové sáčky, které jsme ozdobené dali jako dárek našim
maminkám. Celou třídu a školu nám provoněly tyto bylinky: meduňka, tymián, divizna, máta, mateřídouška, levandule, dobromysl,
šalvěj, rozmarýna, měsíček, jahodník, borůvka, pažitka, petržel a libeček.
V dubnu si pro nás maminky Rostíka a Zbyňka připravily projekt
Staráme se o pejsky. Do školy nám přivezly ukázat tři štěňátka kokršpanělů a vyprávěly dětem o tom, jak se mají o pejsky starat, jakou
mají rádi potravu a co zase naopak nesmí a jak se mají chovat při setkání s pejskem. Na školní zahradě potom maminky společně s pejsky dětem předvedly různé povely, na které pejsci umí reagovat a
tak být poslušní.

A tak nám ten letošní školní rok utekl jako voda. Vše, co se děti
naučily, bylo také velkou zásluhou jejich rodičů a velké trpělivosti a
snahy při domácí přípravě na vyučování.
Mgr. Miloslava Sláviková, třídní učitelka 1. třídy

Angličtina pro nejmenší
V letošním roce probíhal kroužek angličtiny. Byl určen pro žáky
1. a 2. ročníku. Angličtinu pro nejmenší navštěvovalo 20 žáků z 1.
třídy a 14 žáků z 2. třídy. Žáci se scházeli každý čtvrtek od 11: 30 –
12: 15. Děti z první třídy učila Mgr. Jana Hovorková a děti z druhé
třídy Mgr. Ilona Chvalníková.
Základem výuky v kroužku byla zábava a radost z učení. Děti se
od úplného začátku učily nejdříve pozorováním, posloucháním
a vnímáním s prvotním porozuměním. Během roku si hravou a přirozenou formou osvojily první anglická slovíčka a jednoduché věty
z tematických oblastí – pozdravy, zvířata, barvy, čísla, oblečení, základní frázi „Jak se jmenuješ?“, seznámily se s anglickým svátkem
Halloweenem. Hrály si, kreslily, vybarvovaly, tančily, zpívaly, recitovaly a vyplňovali pracovní listy.
Pro zpestření výuky připravily paní učitelky pro děti během roku
několik společných hodin, kdy děti soutěžily a vzájemně si pomáhaly při nejrůznějších anglických aktivitách.
Na konci roku žáci dostali za celoroční snahu sladkou odměnu a
diplom. Hodiny angličtiny se všem líbily a příští rok se budeme těšit
na nové zájemce.
Mgr. Ilona Chvalníkova, Mgr. Jana Hovorková

2

Výlet 1. a 2. třídy

Po celý školní rok jsme se také účastnili projektu Knížka pro
prvňáčka, kterou pro nás uspořádaly paní knihovnice z knihovny v
Příbrami. Organizovaly pro děti různé akce podporující zájem dětí
o knihy a čtenářství. Byly to například pravidelné návštěvy jejich
knihovny, společné čtení rodičů s dětmi a dramatizace knížek. Na
závěr celého projektu dostaly děti za odměnu od kouzelné víly hezkou knihu.

Ve středu 15. června 2016 vyrazili na výlet do Berouna žáci 1. a
2. třídy. Tentokrát jeli netradičně – vlakem. Ráno se všichni účastníci výletu sešli před nádražím Příbram.
Bohužel trošku pršelo. Když jsme vystoupili v Berouně, oblékli
jsme si pláštěnky a vydali se na Městskou horu, kde bydlí večerníčkoví medvědi Matěj a Kuba. Třetí, Vojta, už tu není, loni odešel do
medvědího nebe.
Medvědi byli po našem příchodu schovaní před deštěm. Tak jsme
si zatím 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.
Poté přestalo pršet a i medvědi vyšli ze svého doupěte. Prohlédli
jsme si je, vyfotografovali a pomalu jsme se vydali zpět do města.
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Na náměstí si děti nakoupily různé drobnosti a dobroty. Už nás čekala jen cesta na nádraží a vlakem domů.
Na nádraží děti přivítali čekající rodiče a děti jim radostně mávaly z vlaku. Výlet se všem líbil a děti už se vyptávaly, jestli za rok
zase někam vyrazíme vlakem. Možná…
Mgr. Lenka Malá

3

Hodnocení práce žáků 3. A

Ve školním roce 2015/2016 usedlo do lavic třídy 3. A celkem 17
žáků (9 dívek a 8 chlapců). Díky tomu, že se žáci znají již tři roky,
proběhl celý školní rok v dobré náladě a bez větších komplikací.
K pohodové a klidné výuce přispělo i stanovení třídních pravidel,
která jsme letos nazvali Pravidla třídního provozu. A jak už sám
název napovídá, jejich hlavním motivem byla auta a doprava. Není
divu, že letošní rok nám rychle utekl.
Během září jsme si sdělili všechny zážitky z prázdnin a zopakovali si učivo druhého ročníku. V říjnu jsme se pak mohli plně
vrhnout do učiva ročníku třetího. Letos učení výrazně přibylo.
V Českém jazyce jsme se naučili stavbu a části slov, vyjmenovaná
slova, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves.
K tomu jsme zjistili, jaký je rozdíl mezi souvětím a větou jednoduchou. Nakonec jsme zvládli i stavbu věty a větné členy. Výuku literatury jsme doplnili o čtenářské dílny a návštěvy knihovny KJD
Příbram.
V matematice jsme se naučili indické násobení, dělení, poznali
jsme bilandské groše a díky zlomkům jsme se naučili, jak rozdělit
např. koláč tak, abychom nikoho neošidili.
Díky předmětu Člověk a jeho svět jsme si osvěžili dopravní předpisy, naučili jsme se mnoho o našem okolí a krajině ČR. Vyzkoušeli
jsme si i práci s mapou – kromě hledání na mapě jsme zjistili, jak se
mapy tvoří, co všechno v nich můžeme najít i to, jaké druhy map
máme. Navíc jsme si jednu plastickou mapu i sami vytvořili. To však
nebyla jediná praktická činnost v rámci tohoto předmětu. Všichni
si vyzkoušeli a tím se i naučili jednotky hmotnosti, objemu a délky.
Zjistili jsme i, jak můžeme uzavřít smlouvu a jak to chodí v nejrůznějších zaměstnáních. Poznali jsme i druhy, tvorbu a historii kalendáře. Naučili jsme se mnoho nového i o stavbě a fungování
našeho těla. Ve druhém pololetí jsme se zaměřili na stavbu země a
složení půdy. Vyzkoušeli jsme si sadbu a pěstování rostlin a dozvěděli se mnoho zajímavého o ekosystému rybníka, pole, lesa aj. Navíc
jsme absolvovali několik přírodovědných vycházek.
V letošním roce nastala velká změna v rozvrhu i díky zahájení
výuky anglického jazyka, kde jsme se naučili počítat do 20,
barvy, oblečení, školní pomůcky, hračky, svátky, jídlo a mnoho
dalšího.
Svou kreativitu a nadání pak mohli žáci předvést i v hodinách
pracovních činností, výtvarné, tělesné, hudební a dramatické výchovy. Zde se všem obzvláště dařilo. Každý se mohl realizovat v tom,
v čem je dobrý a co ho baví, a zároveň rozvíjet své schopnosti díky
škále nabízených aktivit a činností.
Školní rok jsme však nestrávili jen ve školních lavicích.
Absolvovali jsme plavecký výcvik a lekce bruslení. Některé
hodiny jsme si zpestřili i výukou na naší školní zahradě a v okolí
školy.
A nebyla by to ta pravá zábava bez projektů a mnoha kulturních
a výukových pořadů. Zúčastnili jsme se např. soutěže O nejkrásnější
jablíčko, Vánočních dílen, shlédli jsme Divadélko Kuba a přírodovědný pořad Penthea, absolvovali jsme psí spřežení, vydělali jsme si
na Velikonočním jarmarku, díky pořadu Pernštejni jsme se dozvěděli

něco o historii renesančního vojenství, zavítali jsme do 3D kina
v Plzni, díky medobraní jsme si osvětlili vznik medu a život včel a
celý školní rok jsme zakončili Zahradní slavností.
Konec školního roku jsme si zpříjemnili třídním výletem do
Písku. Při návštěvě Sladovny jsme absolvovali hudebně-technický
program, díky němuž jsme poznali hudební možnosti předmětů
denní potřeby. Poté jsme se přesunuli do tiskařské dílny, kde se
každý seznámil s různými technikami tisku a vše si mohl sám vyzkoušet. Všechna svá díla si pak žáci odnesli domů. A nebyl by to
ten správný výlet bez poznávání místních krás se zmrzlinou či ledovou tříští v ruce. Všichni si výlet moc užili.
Celý rok nám rychle utekl. Žáci 3. A opět ukázali, že jsou šikovní,
spolehliví a umí se s lecčíms poprat. Díky tomu zvládli třetí ročník
bez problémů a s úsměvem na rtech. Nyní už se však všichni těší na
prázdniny.
Mgr. Jana Hovorková, třídní učitelka 3. A

Charakteristika třídy 3.B
Do školního roku 2015/2016 vstoupila třída 3. B s novou třídní
učitelkou Mgr. Ilonou Chvalníkovou. Po prázdninách se děti vcelku
rychle adaptovaly na školní režim a začaly pracovat na tom, aby byl
školní rok příjemný a plný nových zážitků.
Třída se nicméně potýká s individuálními problémy některých
žáků, jelikož velké procentu třídy je v péči PPP a jejich diagnózy jim
učení rozhodně neulehčují. Kolektiv nicméně velice dobře přijímá
individuální zvláštnosti některých dětí, zvláště se to projevuje u dítěte s PAS. Spolužáci jej nikterak z kolektivu nevyčleňují a snaží se
mu být ve všem nápomocní. Pozitivně se zde projevuje rovněž asistentka pedagoga Barbora Havejová, která mu pomáhá v mnoha
aspektech spojených s výukou a pokud pomoc nepotřebuje, věnuje
se i ostatním žákům, kteří potřebují tu a tam s něčím pomoci.
Během vyučovacího procesu, který je, vzhledem k výše zmíněným problémům, velmi individualizovaný, se třída projevuje jako
spolupracující a zvídavý kolektiv, zvláště patrné je to při hodinách
matematiky, kde se díky metodě prof. Hejného učí děti často vzájemně a snaží se objevovat nové a inovativní cesty, kterými lze dospět ke konečnému výsledku. Výuka českého jazyka je sice
standardní, ale mnohdy ozvláštňovaná nejrůznějšími hrami a aktivitami, které úspěšně nabourávají monotónnost frontální výuky a
aktivizují i žáky, kteří se rychleji unaví a ztrácejí pozornost. V tomto
školním roce třída také pravidelně jednou měsíčně navštěvovala knihovnu, což v dětech vzbudilo živý zájem o literaturu, který si přenesly i do pravidelných čtenářských dílen. Ve volných chvílích si děti
rády krátily čas společenskými hrami a kolektivními aktivitami.
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Celkově je třída, kterou v průběhu školního roku opustili dva žáci,
soudržná, děti si vzájemně pomáhají a nepřistupují k ostatním
s předsudky. Celý školní rok probíhal v přátelské atmosféře a motivovaném učení, které je tomuto zvídavému a po informacích lačnému kolektivu vlastní.
Mgr. Ilona Chvalníková, Barbora Havejová

Hodnocení čtenářských dílen ve 3. ročníku
Čtenářské dílny ve třetím ročníku jsme začali v měsíci listopadu.
Dílny čtení probíhaly každý týden v úterý čtvrtou vyučovací hodinu.
Žáci si na každou dílnu zvolili knihu dle vlastního výběru. Vlastnímu
čtení se žáci věnovali 20 – 25 minut. Každá lekce obsahovala tři
části. Začínali jsme vždy mini lekcí, která trvala 5 – 10 minut. Po ní
následovala samostatná četba žáků trvající 20 – 25 minut. V závěru
hodiny probíhaly čtenářské reakce, které trvaly 10 – 15 minut. Žáci
si při nich vyzkoušeli několik čtenářských aktivit.
V dílnách čtení jsme si daly za cíl používáním čtenářských strategií a metod kritického myšlení přivést i méně zdatné čtenáře
k hlubšímu kontaktu s textem.
Kromě vlastního čtení žáků absolvovali žáci několik návštěv
Okresní knihovny Jana Drdy v Příbrami. Během těchto návštěv si
žáci půjčují vhodné knihy ke čtení dle vlastního zájmu. Kromě půjčování knih pro nás paní knihovnice připravují ukázku knih a
poučné lekce, ve kterých se žáci seznamují s tématem knih, z nichž
pak budou následující měsíc číst ukázky v čítance. Mnohé z těchto
knih si pak půjčujeme do třídy. Děti si v nich rády listují nebo čtou
o přestávkách.
Kromě
zapůjčení
knih
v Okresní knihovně měli žáci
možnost půjčit si knihu i v třídních knihovničkách. Této možnosti využilo téměř 40 % žáků.
Přibližně 50 % žáků si pro svou
četbu zvolilo některou z vlastních knih.
Žáci si čtení knih ve škole
velmi oblíbili. Každý přečte měsíčně v průměru 1 – 2 knihy.
Děti své knihy však nečtou jen
ve škole, ale i doma. Žáci jsou
navyklí zaznamenávat si obsah
a pocity z přečtené knihy na
speciálně připravený pracovní
list. V něm najdeme nejen její obsah a vlastní hodnocení žáka, ale i
informace o autorovi a ilustrátorovi knihy, popis hlavních postav i
prostředí. Tyto pracovní listy si každý žák vkládá do vlastního čtenářské složky, která je vystavena ve třídě po celý školní rok. Tento
systém umožňuje žákům kdykoliv nahlédnout do obsahu a hodnocení i jiných žáků, případně najít inspiraci pro svou další četbu. Tyto
záznamy o četbě mohou žáci přinést na jakoukoli hodinu literatury.
Čtenářské dílny ve 3. ročníku byly zahájeny úvodní hodinou, kdy
si žáci stanovili vlastní pravidla pro čtení knih. Žáci se je snaží
neustále dodržovat. Slouží hlavně k tomu, aby si žáci čtení
knihy opravdu užili a měli z četby dobrý pocit. Žáci si proto zvolili
možnost vlastního výběru místa pro čtení a pravidla chování
při čtení, jako např. nevyrušování ostatních, nepřerušování četby
zbytečnými připomínkami k textu, omezení přestávek na pití
či návštěvu WC.
Děti rovněž představily své oblíbené žánry četby. Mezi nejoblíbenější žánry patřily pohádky, komiksy, populárně naučné knihy

(atlasy zvířat, pravěkých živočichů, aj.), bajky, humorné příběhy
a povídky pro děti.
Následující dílny čtení již probíhaly dle stanovených pravidel.
Každou dílnu jsme začali mini lekcí, na kterou jsme se společně scházeli v kroužku na koberci. Děti si při ní zvolili a objasnili hlavní úkol
pro danou dílnu čtení. Do jejich tvorby se se průběžně zapojili
všichni žáci.
Po mini lekci si každý žák našel své oblíbené místo k vlastnímu
čtení. Během prvních dvou lekcí jsme si všimly, že někteří žáci kontrolují, zda ostatní skutečně čtou. Postupně se tato kontrola začala
vytrácet a každý se soustředil jen na svou knihu. V těchto hodinách
žáci poznali a ocenili klid, který můžou na čtení mít a využili ho
k soustavné a soustředěné četbě. Svou četbu mohli žáci přerušit
v případě, že neporozuměli některému ze čtených slov či vět. Pro
tento případ jsme se domluvili na tom, že bude stačit, když se žák
přihlásí a vyučující k němu sám přijde a slovo nebo úryvek mu vysvětlí.
Po vlastním čtení následovaly čtenářské aktivity. Žáci se při nich
pravidelně střídali. Každý tak měl dostatek času k vlastnímu projevu. Tyto aktivity byly zaměřeny např. na hlavní postavu, prostředí,
děj, pocity z čteného, vlastní postřehy žáků či společné vysvětlení
neznámých či zajímavých pojmů. Během těchto aktivit se žáci navzájem seznámili s knihami všech žáků ve třídě. Několik žáků se nechalo inspirovat k přečtení knihy doporučené a popsané svým
spolužákem. Největší úspěch měly komiksy a knihy s humornými
příběhy. Postupně jsme se tak mohli setkat s interpretací již dříve
představené knihy. Děti tak měly možnost porovnat vlastní hodnocení s hodnocením ostatních spolužáků.
Zavedením pravidelných čtenářských dílen se u žáků rozšířila
slovní zásoba, umí se lépe vyjadřovat, zdokonalila se kvalita čtení, viditelně se zlepšilo i porozumění čtenému textu a vztah ke knihám.
Svědčí o tom i zápisy ve čtenářských listech, které jsou kvalitnější.
Žáci nosí rozečtené knihy do školy a vzájemně si je ukazují a půjčují
mezi sebou.
Mnozí získali ke čtení bližší vztah a naučili se lepší formulaci a
interpretaci přečteného jak ústní, tak i písemnou formou. Dílna
čtení nám rozšířila povědomí o množství a různorodosti knih. Pro
nás bylo velkým pozitivem i to, že jsme zjistily, které texty děti baví
a zajímají. Oblíbené texty pak můžeme použít nejen v rámci výuky
českého jazyka, ale i v ostatních předmětech.
Mgr. Jana Hovorková, Mgr. Ilona Chvalníková

Školní výlet tříd 3.A a 3.B
Ve středu 8. června vyrazily třetí třídy naší školy na školní výlet
do Písku. Jakmile se výletníci sešli v plném počtu, nalodili se do autobusu a mohlo se vyrazit. Cesta probíhala bez komplikací a po
úspěšném nalezení parkovacího místa obě třídy pěšky došly do Sladovny, kde na ně čekal interaktivní a hravý program.
Navštívili jsme dvě výstavy. Při prohlídce první z nich si mohly
děti vyzkoušet, jaké zvuky vyluzují nejrůznější předměty od strun
po větve. Do zkoušení se děti pustily s vervou sobě vlastní
a celé patro brzy naplnila kakofonie zvuků nejrůznějšího původu.
Po přestávce na svačinku, kterou děti trávily v odpočinkové
místnosti nebo na terase Sladovny, jsme se vydali po schodech dolů,
kde na nás čekala další plánovaná expozice: Tiskařiště.
Všem účastníkům byly přiděleny pláště a přezůvky
a po rozdělení na dvě poloviny se mohli žáčci nadšeně pustit do díla.
Všichni si vyzkoušeli nejrůznější metody tisku od slepotisku
až po sestavování štočku a své výtvory si mohli odnést domů.

29

Radost vyvolalo i zjištění, že v jedné z místností mohou na černě
natřené stěny namalovat bílou barvou nejrůznějšími nástroji
ale třeba i rukama, cokoli si přejí. Právě v této místnosti mnozí
popustili uzdu své fantazii natolik, že nabělili nejen stěny k tomu
určené, ale i vlastní obličeje a vlasy.
Když si všichni vše vyzkoušeli a uvedli se do stavu, kdy na sobě
měli pouze sem tam puntík barvy, vyrazili jsme se podívat na pískové sochy, u nichž se třídy vyfotografovaly. Na závěr výletu paní
učitelky koupily dětem zmrzlinu, což vzhledem k teplému počasí přišlo nesmírně vhod. Děti si potom mohly v rámci rozchodu, který
trval třicet minut, zakoupit suvenýry.
Také zpáteční cesta proběhla bez komplikací. Někteří
vystoupili cestou, ostatní u školy a rozešli se plni zážitků do svých
domovů.
Barbora Havejová, Mgr. Jana Hovorková,
Mgr. Ilona Chvalníková

teoretickou část z dopravních značek a předpisů a také obstát v praktické jízdě na kole na dopravním hřišti.
Poslední úterý v květnu jsme se všemi dětmi 1. stupně naší školy
oslavili Den dětí návštěvou ﬁlmového představení Kniha džunglí
v kině 3 D v Plzni. Z ﬁlmu byli všichni žáci nadšeni.
V úterý 7. června jsme jeli na školní výlet do našeho hlavního
města Prahy. Společně s žáky 5. třídy jsme se vydali na procházku po
Královské cestě od Strahovského kláštera k soše Karla IV. na Karlově mostě. Vycházka s průvodkyní byla plná historických zajímavostí.
Čtvrtý rok školní docházky je za námi a žáci se těší na prázdniny
a budoucí pátou třídu.
Mgr. Květa Matunová
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Ohlédnutí za školním rokem 2015/2016 – 5. třída
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Hodnocení práce žáků 4. třídy

V letošním školním roce 2015/16 navštěvovalo 4. třídu 17 žáků,
z toho 11 chlapců a 6 dívek. Od února 2016 přibyl do naší třídy nový
žák Filip Matějka ze Základní školy Příbram ve Školní ulici.
Již čtvrtým rokem se žáci učí podle Školního vzdělávacího plánu
Škola porozumění a bezpečí. Při výuce jsme používali učebnice z nakladatelství Fraus.
V českém jazyce si žáci prohlubovali jazykové učivo s komunikačními dovednostmi a slohovým výcvikem. Naučili se používat
vzory podstatných jmen, slovesný způsob, shodu podmětu s přísudkem.
Při výuce čtení jsme se zapojili do školního projektu čtenářských
dílen. Žáci si do dílen čtení nosili svoje knihy a podle zadaných úkolů
zpracovávali jednotlivé dílčí úkony. Ve třídě máme svoji malou knihovnu, kterou jsme si na začátku školního roku významně doplnili.
Žáci si zaznamenávali přečtené knihy do čtenářských listů, čtení
knih je bavilo a texty četli s porozuměním. Od třetího ročníku jsme
s dětmi navštěvovali jednou za měsíc dětské oddělení knihovny Jana
Drdy v Příbrami – Školní ulici.
V matematice žáci procházeli a opakovali všechna známá prostředí a také poznávali nová prostředí. Žáci také zabrousili do učiva
geometrie, rýsovali přímky, úsečky, trojúhelníky a naučili se pracovat s kružítkem. Někteří žáci pracovali ve výuce s nadšením a snažili se vymýšlet několikerá řešení příkladů.
V předmětu Člověk a svět se žáci dozvěděli mnoho zajímavého o
historii naší země od dob Velké Moravy až do období vlády Habsburků. Také se seznámili se světadílem Evropa. V přírodovědném
učivu jsme zkoumali horniny a minerály, vodu, poznávali vesmír
a Zemi, učili se o člověku a lidském těle.
I v letošním školním roce se žáci čtvrté třídy zapojili do všech
školních projektů. Nově pracovali na projektech Evropský den jazyků a Karel IV.
Kromě mnoha akcí jsme v měsíci říjnu navštívili Planetárium
v Praze Holešovicích se zajímavým pořadem o planetách sluneční
soustavy.
V únoru se většina žáků naší třídy účastnila masopustního průvodu obcí a vystoupení před hasičskou zbrojnicí v Bohutíně. Společně s ostatními žáky 1. stupně jsme zatancovali na písničku
z televizní pohádky.
V měsíci květnu se všichni čtvrťáci vypravili na dopravní hřiště do
Příbrami, kde jsme plnili závěrečné zkoušky. Každý žák musel splnit

Na začátku školního roku 2015/2016 zasedlo do školních lavic
5. třídy 22 žáků. Z tohoto počtu bylo 15 dívek a 7 chlapců. Během
měsíce dubna se počet žáků rozrostl na 24. Přibyla nám do třídy
nová žákyně Nela Pardubská ze ZŠ Březové Hory. Nově jsme též
mezi sebe přivítali Daniela Drechslera, který k nám přestoupil ze ZŠ
v Rožmitále pod Třemšínem. Spolužáci je mezi sebe velice pěkně přijali.
Výuka probíhala jako v předchozích ročnících podle školního
vzdělávacího programu Škola porozumění a bezpečí. Při výuce jsme
používali učebnice z nakladatelství Fraus. Spolu s tištěnými učebnicemi jsme též používali interaktivní učebnice, ve kterých jsme mohli
lépe propojovat mezipředmětové vztahy.
V matematice žáci aktivně pracovali ve známých prostředích, ale
naučili se pracovat také v úplně nových prostředí. Nejvíce žáky bavila tato: sčítací trojúhelníky, neposedové, triády, násobilkové obdélníky a tvoření rovnic za pomoci zvířátek dědy Lesoně. Též se žáci
zdokonalili v rýsování a naučili se pracovat s úhloměrem. Bavilo je
počítání s velkými čísly přes milion.
V českém jazyce prolínaly složky komunikační a slohové výchovy
se složkou jazykovou. V tomto roce jsme se zaměřili na procvičování
dalších slovních druhů, především přídavných jmen, zájmen a číslovek. Mnozí žáci měli ještě problémy s psaním slohových prací
podle pravidel a dané osnovy.
Z důvodu zapojení naší školy do projektu ZŠ Bohutín – výzva č.
56 jsme se více zaměřili na zavedení čtenářských dílen do výuky.
Tyto dílny probíhaly vždy ve středu pátou vyučovací hodinu. Žáci si
přinesli knihu, kterou měli právě rozečtenou. Na začátku lekce dostali úkol, na který se během čtení zaměřili a samostatně ho zpracovali. Kniha se stala součástí jejich života. Přečtené knihy
zaznamenávali do čtenářských listů a zároveň je prezentovali ve
třídě. Mám velkou radost, že tato činnost vedla k tomu, že si knihy
i navzájem půjčovali. Ve třídě jsme vytvořili knihovničku, ve které si
žáci mohli knihu na čtenářskou dílnu půjčit, pokud by si někdo zapomněl svou knihu doma. U většiny žáků došlo ke zlepšení čtenářských dovedností. Určitě k tomu přispěly i pravidelné návštěvy
knihovny v Příbrami ve Školní ulici.
V předmětu Člověk a svět se žáci dozvěděli mnoho zajímavého o
České republice. V dějepisné části pochopili mnohé historické události.
Při hodinách informatiky se žáci naučili pracovat s programy
Word a PowerPoint, kde vytvářeli i prezentace o Karlu IV.
Během letošního školního roku se žáci zapojili do několika školních projektů: Třídění odpadů, Evropský den jazyků, Zimní radovánky, Slavíme svátky – Vánoce a Velikonoce a Karel IV. – 700 let.
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V rámci třídy proběhl projekt Kniha přítel člověka a Velcí se učí s malými.
V měsíci říjnu se ve škole konala soutěž o nejkrásnější jablíčko.
Do ní se mnoho žáků páté třídy aktivně zapojilo.
V tomto měsíci žáci též navštívili planetárium v Praze. Viděli jsme
zajímavý pořad o planetách sluneční soustavy.
V listopadu naší školu navštívilo Divadýlko Kuba s pohádkou Pasáček vepřů. V předvánočním čase si žáci páté třídy připravili pro
ostatní divadelní vystoupení. Dvě žákyně napsaly scénář hry a celá
třída se zapojila do hraní. Myslím, že se vystoupení líbilo nejen
dětem, ale i vyučujícím.
Před Vánocemi proběhly ve škole tvořivé dílny s rodiči. Za
pomoci šikovných maminek bylo uspořádáno 14 tvořivých dílen,
ve kterých si mohli všichni přítomní zhotovit různé výrobky
a zároveň si je zakoupit. Celá akce byla pojata jako charitativní
a výtěžek z dílen byl předán nemocným dětem z druhé třídy.
Část peněz byla zaslána na konto nadace Dobrý anděl.
V předvánočním čase jsme navštívili hornické muzeum
Řimbaba. Prohlédli jsme si nejen věž, ale i hornický domek
a též výstavu betlémů. Stalo se již tradicí, že žáci naší školy vystupují
na předvánočním setkání občanů Bohutína. Na toto vystoupení
jsme společně nacvičili dojemnou vánoční píseň, která se všem
líbila.
V povánočním čase pomáhali žáci páté třídy s organizací zápisu
do první třídy. Ten probíhal ve dnech 21. a 22. ledna 2016. V lednu
jsme ještě viděli pořad společnosti Penthea s názvem Záchrana zvířat II.
Již tradičně se žáci páté třídy začátkem února zúčastnili masopustního průvodu a vystoupení v obci. Nacvičili jsme se žáky společný tanec na písničky z pohádky Lotrando a Zubejda. Všem
zúčastněným se toto vystoupení velmi líbilo.
Měsíc březen jsme prožili přípravami na Velikonoce. Vyráběli
jsme výrobky s jarní tématikou, pekli a zdobili jsme perníčky a jiné
dobroty, naučili jsme se též pracovat s pedigem. Vše vyvrcholilo 21.
3., kdy žáci své výrobky prodávali na velikonočním jarmarku. Potěšilo nás, že se této akce zúčastnilo mnoho rodičů a prarodičů. Na
konci března jsme ještě navštívili se žáky druhého stupně Legiovlak
na příbramském nádraží. Na této poutavé výstavě se žáci seznamovali s těžkým životem legionářů na frontě v průběhu 1. světové
války.
V měsíci květnu proběhl ve škole projekt Karel IV. – 700 let.
Během tohoto týdenního projektu žáci plnili různé úkoly. Vyplňovali
pracovní listy týkající se života tohoto významného panovníka,
zpracovávali rodokmen jeho rodiny a kreslili mnoho pěkných ob-

rázků z této doby. Žáci páté třídy vytvářeli k tomuto projektu prezentace v hodinách informatiky.
V měsíci květnu jsme ještě zhlédli výukový pořad Renesanční vojenství. Poslední květnový den vyrazili žáci prvního stupně spolu se
svými vyučujícími na představení Kniha džunglí do 3D kina v Plzni.
Všichni jsme byli z tohoto představení nadšeni a přivezli si mnoho
skvělých zážitků.
Měsíc červen je již tradičně ve znamení výletů. Letošní školní
výlet jsme naplánovali do Prahy. Jeli jsme společně se 4. třídou a vydali se na procházku po Královské cestě od Lorety k Prašné bráně.
Výlet byl velice poučný a zajímavý. Zároveň jsme si opět připomenuli
700 let od narození Karla IV. Se školním rokem a celým prvním stupněm jsme se rozloučili 22. 6. na hřišti Litavanu v Bohutíně. Ještě
jsme se společně sešli 28. června na Zahradní slanosti, kde žáci vystoupili s tancem na písničku Toulavá.
Pátou třídu zvládli žáci bez vážnějších problémů a zaslouží si za
celoroční svědomitou práci, slušné chování a ochotu pomoci moji
pochvalu. Nyní jim přeji dlouhé, zasloužené prázdniny a mnoho
úspěchů na druhém stupni!
Mgr. jitka Mrázová, třídní učitelka 5. třídy

Procházka Královskou cestou
– školní výlet 4. a 5. třídy
V úterý 7. 6. 2016 se žáci 4. a 5. třídy vydali na školní výlet do
Prahy. Cílem bylo projít si Královskou cestu od Lorety k Prašné
bráně.
Po zdárném příjezdu do Prahy, jsme se na Pohořelci přivítali
s naší paní průvodkyní. Cesta začala u Strahovského kláštera a pokračovala přes zahrady s vinicemi k Loretě. Zde jsme si poslechli
poutavý příběh o devíti zvonečcích.
Malebnými uličkami jsme došli až na nádvoří Pražského hradu.
Těšili jsme se na střídání Hradní stráže, ale to se nám nezdařilo,
neboť následovala prohlídka Chrámu sv. Víta.
V katedrále nás paní průvodkyně seznamovala s mnohými zajímavostmi. Mluvila o stavitelích Matyáši z Arrasu, Petru Parléřovi, o
vnitřní výzdobě, o ostatcích Karla IV., v jejichž blízkosti jsme se nacházeli i o uložení korunovačních klenotů. Velice nás zaujaly okenní
vitráže, především vyobrazení Posledního soudu.
Od Katedrály sv. Víta jsme přešli na prohlídku Vladislavského
sálu. Zde si mnohé děti nakoupily drobné suvenýry. Viděli jsme
místo, kde byly před nedávnem vystaveny korunovační klenoty a
kde dříve zasedal náš parlament.
Po této prohlídce už naše kroky vedly Nerudovou ulicí směrem
k Malostranskému náměstí. Cestou jsme si prohlíželi zajímavá domovní znamení.
Odtud jsme už směřovali na Karlův most, kam se mnozí velice
těšili. Paní průvodkyně nám vyprávěla mnoho poutavých pověstí a
seznamovala nás s jednotlivými sochami. Nejvíce děti zaujala pověst o svatém Janu Nepomuckém. Prošli jsme mezi pouličními
umělci a davy turistů až na druhou stranu Vltavy.
Jelikož jsme se velice zdrželi prohlídkou Pražského hradu, nezbyl
nám čas na projití zbylé Královské cesty až k Prašné bráně. Domluvili jsme se s paní průvodkyní, že si zbytek prohlédneme při některém z příštích výletů do našeho hlavního města.
I přesto, že jsme celý program výletu neprošli, tak jsme byli plni
nových informací a zážitků z cesty Prahou, kterou mnozí z nás šli
poprvé v životě.
Jitka Mrázová, třídní učitelka 5. třídy
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Projekt Velcí se učí s malými
V pondělí 23. 5. 2016 se uskutečnila netradiční hodina matematiky. Žáci 5. třídy si po domluvě s paní učitelkou prvňáčků připravili
několik úkolů pro své mladší kamarády a stali se z nich „učitelé“.
Každý žák páté třídy měl za úkol pomáhat jednomu prvňáčkovi
při řešení matematických úloh. Sedli si k nim ke stolečku a vzájemná
spolupráce mohla začít.
Jelikož si malí žáčci nejsou jistí v matematickém prostředí pavučin, hadů a čísel neposedů, zaměřili se žáci páté třídy na procvičení
právě těchto úloh.
Nejprve Dája Hordijenková připomněla na interaktivní tabuli
prostředí pavučin. Zde se děti učily poznávat číselné vztahy. Vysvětlila prvňáčkům, jak mají při řešení těchto úloh postupovat a co
znamenají jednotlivé barevné šipky. Ve spolupráci s páťáky pak
prvňáci vypočítali další pavučinu z učebnice samostatně.
Pak následovalo prostředí hadů. To jim na interaktivní tabuli přiblížil žák 5. třídy Matyáš Bulva. Následně se všichni společně vrhli
na praktický úkol v učebnici.
Čísla neposedové byla posledním prostředím, kterému se páťáci
společně s prvňáky věnovali. O vysvětlení se postarala žákyně 5.
třídy Nikolka Burianová. Po ukázce na interaktivní tabuli následovala samostatná práce, při níž opět páťáci mladším spolužákům pomáhali, radili a dohlíželi na ně.
Na závěr hodiny dostal každý prvňáček pracovní list s podobnými
typy úloh. Za správně vyřešený úkol dostal od „svého“ páťáka obrázek smajlíka. Za tři smajlíky obdrželi prvňáčci od paní učitelky jedničku.
Nakonec byli všichni žáci vzájemně odměněni drobnými sladkostmi.
Cílem tohoto projektu bylo předávání zkušeností a navázání spolupráce mezi staršími a mladšími žáky naší školy. Myslím, že se projekt vydařil, neboť měl u žáků obou tříd pozitivní odezvu. Všichni už
se těší na další „společné“ učení.
Mgr. Jitka Mrázová, třídní učitelka 5. třídy

Využití metod RWCT ve výuce 5. třídy
V letošním školním roce jsem zařazovala metody RWCT (metody
aktivního učení a kritického myšlení) převážně do hodin českého jazyka, které byly zaměřené na čtenářské dílny.
V úvodu těchto hodin jsem využívala brainstorming, myšlenkové
mapy, řízené čtení a čtení s předvídáním. V závěru těchto dílen jsme
pracovali s podvojným deníkem.
Velmi používanou metodou byl brainstorming, během něhož si
žáci zapisovali vše, co o daném tématu věděli. Při této formě práce
se učili zaznamenávat všechny svoje nápady, neodbočovat od tématu, přijímat nápady ostatních, naslouchat a soustředit se na dané
téma po stanovenou dobu.
Další využívanou a mezi žáky oblíbenou metodou byl pětilístek.
Jednalo se o pětiřádkovou báseň, kde žáci pomocí výrazů vystihují
námět. Byla to metoda, při níž žáci shrnovali informace o tématu.
Nejčastěji využívanou metodou při čtenářských dílnách bylo řízené čtení. Touto metodou byli žáci nuceni, aby se tématem textu
zabývali více do hloubky. Učili se vyjadřovat své názory, porovnávali své odpovědi s novými poznatky z textu a rozvíjeli svoji představivost. Hledali vzájemné souvislosti a při sdílení ve dvojicích se
učili výstižně a srozumitelně komunikovat.
Pomocí těchto metod prezentovali žáci svým spolužákům výsledky své práce, formulovali smysluplně své otázky a odpovídali na

dotazy od spolužáků. Metody RWCT rozvíjejí tvořivost dětí, a proto
jsem tyto formy práce do vyučovacích hodin zařazovala.
Mgr. Jitka Mrázová
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Co nám dal školní rok 2015 / 2016 - 6. třída
Letošní 6. třídu navštěvovalo 22 žáků, 12 chlapců a 10 dívek. Zažili jsme toho opravdu hodně. První velká změna nastala hned na
začátku roku. Po pěti letech na prvním stupni se žáci přestěhovali na
druhý stupeň do úplně nově vybavené třídy. V září to byly stolky, lavice a další nábytek, včetně nových krásných knih, v květnu přibyla
nová interaktivní tabule. Nejen zázemí bylo pro děti nové. Pět let
učila žáky jedna paní učitelka, nyní si museli zvyknout na nové vyučující i nové předměty. Podle slov rodičů i žáků s tím ale nebyly
žádné problémy. Všichni si na nové okolnosti zvykli dobře.
Druhý týden v září se více než polovina žáků naší třídy zúčastnila
studijního jazykového kurzu ve Velké Británii. Po dvojicích byli ubytováni v rodinách. Trochu jsem se obávala, jak to budou zvládat, ale
kolegyně mě ujistily, že jsou moc šikovní. Dopoledne probíhala
výuka, odpoledne poznávali zajímavosti Anglie.
V listopadu jsme navštívili Památník Antonína Dvořáka na Vysoké. Průvodkyně nás seznámila s jeho životem, zhlédli jsme ﬁlm a
potom nám pustila některé známé skladby. Velmi příjemná byla procházka parkem k Rusalčinu jezírku. Již tradičně každý rok navštěvujeme v příbramském kině zeměpisné pořady. Tentokrát to byl
projekt Východní Afrika – kolébka lidstva. Seznámili jsme se s obyvateli této části světa, jejich kulturou, drsnými přírodními podmínkami.
Těšení na Vánoce jsme si zpříjemnili vycházkou do bývalé šachty
Řimbaba, kde měli připravenou krásnou sbírku betlémů, stylově zařízený hornický domek, který byl vánočně vyzdoben a sbírku nerostů, které se těžily na Příbramsku. Následoval projekt – vánoční
tvořivé dílny. Rodiče naučili děti spoustu zajímavých věcí. Vyráběli
mýdlo, malovali na ozdoby, tvořili vánoční svícny, zdobili perníčky
a další...
V lednu následoval přírodovědný program společnosti Penthea,
kde se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o ochraně přírody. V březnu jsme si byli prohlédnout na příbramském vlakovém nádraží
vlak, kterým jezdili legionáři v 1. světové válce. Průvodce nám nejdříve řekl něco o historii, potom nás prováděl jednotlivými vagóny.
Některý sloužil jako pokoj na přespání, další jako ošetřovna, krejčovská dílna nebo kovárna. Některým dětem dokonce našli ve svých
údajích informace o předcích, kteří bojovali mezi legionáři.
Následoval projekt, který pořádáme každý druhý rok, a to Velikonoční jarmark. S žáky jsme sázeli květiny, malovali květináče. Děti
při výtvarné výchově vyrobili krásné velikonoční věnce z březového
proutí, skořápek a peříček. Chtěla bych velice poděkovat rodičům,
kteří přinesli velice vkusné ozdoby a výborné občerstvení.
Další velmi zajímavou akci pro nás připravil otec Tomáše z naší
třídy pan Petýrek, který je profesionálním hasičem. Seznámil děti
s tím, jak se mají chovat za mimořádných situací, především při požáru a povodni. Nejvíce žáci ocenili, když si mohli obléknout hasičskou výstroj, včetně dýchacího přístroje. V květnu nás již tradičně
navštívila se svým programem historická skupina Pernštejni, která
nám letos přiblížila renesanční období, především vojenství.
Školní parlament s paními učitelkami Petrou Vondráškovou a
Lenkou Malou připravily k výročí narození Karla IV celoškolní projekt. Děti psaly referáty, kreslily portréty, vyráběly korunovační klenoty, odpovídaly na kvízové otázky. Šesťáci si vedli velmi dobře,
a tak se v celkovém hodnocení umístili na 3. místě.
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V rámci oslavy Dne dětí jsme uspořádali výlet do Plzně, do kina
3D, kde jsme zhlédli nově zpracovaný příběh o chlapci Mauglím –
Kniha džunglí.
Nezapomněli jsme ani na pravidelné aktivity, jako je návštěva
knihovny Jana Drdy v Příbrami, bruslení na zimním stadionu nebo
spolupráci s psycholožkou Petrou Štvánovou z programu primární
prevence Magdaléna. Letos pro naši třídu připravila tři lekce, ve kterých jsme se zabývali sebevědomím, šikanou a mezilidskými vztahy.
Každé lekce se též účastní třídní učitelka a školní psycholožka. Pro
upevnění vztahů ve třídě uspořádáme na začátku příštího školního
roku dvoudenní pobytový adaptační kurz.
Závěr školního roku jsme si zpříjemnili výletem do pražské ZOO,
kde děti nejvíce upoutala nedávno narozená mláďata slona, gorily a
hrocha.
V úterý 28. června jsme se na Zahradní slavnosti rozloučili s našimi deváťáky a budeme se těšit na další zážitky, které nás budou
čekat příští rok.
Renata Vondrášková, třídní učitelka 6. třídy

Výlet do ZOO Praha
Dne 13. 6. jsme se spolu se šestou třídou vydali na výlet do ZOO
Praha. Počasí bylo velmi pěkné. Sluníčko svítilo a pot tekl po tváři.
Denní procházka ZOO byla velmi dlouhá, náročná a vyčerpávající. Viděli jsme spoustu zajímavých zvířat. Většinu z nás zaujalo
malé slůně a gorilátko. Všichni fotili a chodili se občerstvovat. Svezli
jsme se lanovkou a někteří vláčkem.

Všechny děti pracovaly po celý školní rok s velkým nadšením a
byly moc šikovné. V počítačovém kroužku se i ty nejmenší děti citlivou a zábavnou formou naučí smysluplně využívat počítač a seznamovat se s jeho základním ovládáním.
Mgr. Miloslava Sláviková, vedoucí kroužku
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Třídní výlet 7. třídy
Třídní výlet 7. třídy se konal 15.6 2016. Jako první jsme se sešli
na vlakovém nádraží, ze kterého jsme došli na LASERGAME Příbram. V LASERGAME nám pracovníci vysvětlili pravidla a co nemáme dělat, abychom se nezranili. Rozdělili jsme se do dvou skupin,
které se potom rozdělily na teamy. Ti co zrovna nehráli, mohli hrát
ping-pong nebo si třeba zahrát fotbalový zápas ve hře Fifa 15 na Playstation 4. Všichni jsme si zahráli a podle mne nás to všechny bavilo.
Když jsme dohráli, vydali jsme se zpátky na vlakové nádraží. Jelikož nám málem ujel vlak tak jsme nešli, ale rovnou běželi. Vlakem
jsme dorazili do Březnice a došli jsme k místnímu pivovaru. V pivovaru to zrovna nevonělo po ﬁalkách ale ani po pivu… Prováděla nás
paní, která z „laboratoře“ vyndala zrnka sládků a každému nabídla,
aby si vzal, kolik chce.
Když nás provedla skoro celým pivovarem, vydali jsme se na
zámek. V zámku nás prováděl bývalý učitel dějepisu (tento učitel
učil v ŽŠ Bohutín). V zámku vysely různé lovecké trofeje a velmi
staré obrazy. Obrazy nebyly to jediné, co bylo staré. Jelikož nábytek
nebyl také zrovna nejmladší. Zajímavé byly trofeje z Afriky a místnost, ve které bylo všechno z Afriky.
Po skončení prohlídky jsme šli na vlakové nádraží. Vlakem jsme
dojeli do Příbrami a tam jsme také měli rozchod.
Podle mě výlet bavil poměrně dost lidí. Škoda, že ne všechny.
Denis Hordijenko, žák 7. třídy
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Ohlédnutí za školním rokem 2015/2016 – 8. třída

Kluky ze šesté třídy nejvíce zaujaly ryby. Kolem poledne jsme si
koupili nějaký ten párek v rohlíku, ledovou tříšť a zmrzlinu.
Cestou zpátky jsme si po dlouhé procházce schrupli. Výlet se nám
líbil.
Anna Hampejsová, Karel Majer, Sandra Tomanová

Počítačový kroužek
V letošním školním roce navštěvovalo počítačový kroužek 18
žáků z 1., 2., 4., 5. a 6. třídy. Je určen pro děti, které se chtějí naučit
základy práce s počítačem, poznat jeho jednotlivé komponenty a orientovat se v základech IT terminologie. Děti se tak celý školní rok
učily zábavnou formou pracovat s programy MS Oﬃce – Word, Excel
a Power Point a vytvářely pomocí nich různé dokumenty a prezentace, například vánoční přání, pozvánku na velikonoční jarmark,
rozvrh hodin, prezentaci Jarní květiny, Karel IV. a Zvířata v ZOO.

Osmou třídu navštěvovalo ve školním roce 2015/2016 dvacet
jedna žáků. Nově jsme u nás přivítali Michaela Klysáka. Výuka probíhala jako v předchozích ročnících podle Školního vzdělávacího programu Škola porozumění a bezpečí. Žáci si mohli vybrat dva
volitelné předměty. Každý si zvolil podle svého zaměření. V rozvrhu
jsme tak nakonec měli sportovní aktivity, konverzaci v anglickém
jazyce, mediální výchovu a domácnost.
Stejně jako v loňském roce jsme se věnovali rozvíjení čtenářské
gramotnosti. Díky projektu jsme mohli vybavit všechny třídy knihovničkami, ze kterých si žáci po celý rok knihy půjčovali. Každé pondělí jsme věnovali čtenářské dílně, pro větší pohodlí jsme se
scházeli ve školní družině. Žáci si vždy přinesli knihu, kterou právě
četli, nebo dostali nakopírovanou ukázku, aby si rozvíjeli povědomí
i o jiných žánrech.
Během školního roku jsme se zúčastnili několika výletů
a exkurzí. Navštívili jsme Technické muzeum v Praze, kde byla
otevřena nová expozice o chemii. Zhlédli jsme zeměpisný pořad
o východní Africe. Do školy za námi dorazila historická skupina
Pernštejni, která nám letos přiblížila renesanční vojenství.
Vyrazili jsme také za hranice našeho státu. V září jsme navštívili
Velkou Británii a v květnu Bavorský les. Za kulturou jsme
se vydali do příbramského divadla, kde jsme zhlédli Sen noci svatojánské, a na zámeček na Vysoké, kde jsme zavzpomínali na slavného
Antonína Dvořáka.
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Den dětí jsme letos strávili v plzeňském 3D kině. Po nasazení
brýlí jsme se ocitli v hluboké džungli a průvodcem nám byl malý
Mauglí. Díky výbornému ﬁlmu a dvouhodinovému rozchodu si děti
svůj den náležitě užily.
Poslední letošní akcí byl školní výlet. Spolu s žáky šesté třídy jsme
navštívili Zoologickou zahradu v Praze.
Žákům osmé třídy moc děkuji za celoroční pečlivou práci. Vím, že
se na ně mohu vždy spolehnout, a to je obrovská výhoda. Na shledanou v příštím školním roce.
Mgr. Petra Vondrášková

školy. Otázky jsou zaměřeny především na zeměpis, přírodopis a fyziku. Na naší škole jsme se projektu věnovali v průběhu hodin zeměpisu v 9. třídě. Základní soutěž má 25 kol a 20 bonusovek, kde se
pracuje nejvíce s mapou.

Čtenářská dílna
Čtenářská dílna v sedmém, osmém a devátém ročníku probíhala
vždy jednou týdně. S dětmi jsme se scházeli ve školní družině, kde je
příjemné prostředí, každý si zde najde pohodlné místo, aby se mohl
začíst.
V úvodní hodině jsme si společně stanovili pravidla, která se budou
během dílen čtení dodržovat: Každý bude v dílnách čtení číst svou beletristickou knihu, může si vybrat pohodlné místo, bude číst po celou
dobu a nebude odcházet, pokud to nebude nutné, aby nerušil ostatní.
Dále děti obdržely svá čtenářská portfolia, do kterých si během následujících týdnů zakládaly pracovní listy a další materiály týkající se
jejich čtenářského rozvoje. Aby měli žáci představu, kolik by toho měli
za půl roku přibližně přečíst, stanovili jsme si čtenářské minimum, a
to 400 stánek. Žáci byli nejprve zaskočeni, ale když si spočítali, že by
denně měli přečíst přibližně dvě strany, obavy zmizely.
Dalším kritériem pro úspěšné splnění čtenářských dílen bylo zpracovávání recenzí knih. Žáci dostali předtištěný pracovní list, který po
přečtení každé knihy vyplnili. Též si ho zakládali do svých čtenářských
portfolií.
Aby žáci měli více volnosti, měl další úkol několik variant. Tento referát žáci prezentovali jednou za pololetí. Pro žáky introvertní bylo
připraveno zadání A, které tvořil pracovní list, ve kterém se vyplnily
základní údaje o knize. Zadání B bylo uzpůsobeno pro výtvarně
nadané žáky, kteří zde zpracovali důležitou scénu například
pomocí komiksu nebo ztvárnili hlavní postavy příběhu. V zadání C se
našli žáci, kteří rádi píší příběhy, jejich úkolem bylo dokončení příběhu či napsání dopisu některé z postav. Poslední zadání bylo určeno
žáků extravertním, těm, kteří rádi dramatizují příběhy, jejich úkolem
bylo zdramatizovat pokračování příběhu poté, co v knize skončil.
Jednotlivé lekce se skládaly ze tří částí. V úvodu hodiny jsme se
s žáky sesedli vždy do kroužku, abychom na sebe všichni viděli.
Povídali jsme si o knihách, které právě čtou, o autorech, kteří je
zaujali a chtěli by je doporučit dalším žákům, o hlavních postavách,
prostředí knih, zápletkách či o možném pokračování jejich
příběhů. Podle daného tématu poté dostali žáci úkol, nad kterým se
měli během následného čtení zamýšlet. Tiché čtení probíhalo
přibližně dvacet minut. V posledních deseti až patnácti minutách byl
prostor pro čtenářskou reakci. Buď jsme se sešli opět v kruhu a o sledovaném jevu si povídali nebo žáci dostali pracovní list, na kterém po
zbytek hodiny pracovali. Časově náročnější pracovní listy někdy zpracovali do příští čtenářské dílny.
Mgr. Petra Vondrášková

Soutěž Eurorebus
Eurorebus je tradiční vědomostní soutěž, která probíhá po dobu
celého školního roku a utkávají se v ní jednotlivci, školní třídy i celé

Naše třída získala dostatečný počet bodů na postup do krajského
kola. Ve středu 30. 3. jsme se tedy vydali s nejlepšími soutěžícími do
hlavního města. Michaela Tomanová, Vít Gregor a Ondřej Urban se
utkali s nejlepšími žáky ze Středočeského kraje a z Prahy. Z 50 soutěžících skončili na 23. místě. Když uvážíme, že většina škol, které
se umístily před nimi, byla gymnázia, musím našim žákům jen gratulovat a poděkovat za vzornou reprezentaci školy.
Renata Vondrášková
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Školní rok 2015/2016 a devátá třída.
Tak konečně jsme v deváté třídě. Jsme nejstarší na škole. Také
určitě i nejrozumnější, nejlepší, nejhodnější, nejoblíbenější mezi
kantory a jasně že i nejchytřejší. A jestli někdo nevěří, hovoří fakta.
Všichni se dostali na vybrané školy a učiliště. Měli štěstí, ale také se
určitě hodně snažili a vzdělávali nejen ve škole.
V září jsme navštívili SPŠ v Příbrami v rámci jejich Týdne techniky. Nejen že žákům studenti ukázali prostory a vybavení školy, ale
také si mohli počítače a další techniku sami vyzkoušet.
V říjnu nás navštívili záchranáři ze SZŠ Příbram a učili žáky
první pomoc v praxi. Žáci si ošetřování sami vyzkoušeli mezi
sebou.
V listopadu jsme studovali horniny a nerosty a jejich těžbu na
Příbramsku v Hornickém muzeu. A druhý den zhlédli v kině zeměpisný pořad „ Afrika“, který byl nejen o přírodě, ale i o těžkém životě na tomto kontinentě.
Dvakrát jsme v tomto roce pracovali pod vedením lektorek Magdalény a ujasnili si vztahy v kolektivu a škodlivost návykových látek
a jejich nebezpečí.
Před Vánoci jsme šli na Řimbabu a příjemnou vycházku spojili
s vánoční atmosférou a prohlédli si zvyky starých havířů před
mnoha lety.
Přírodopisný pořad Panthea – záchrana zvířat, který jsme v tělocvičně v lednu viděli, byl velmi zajímavý a poučný.
Posledního března zavítal do Příbrami Legiovlak. Byla zde velmi
dobře a poutavě zpracovaná tématika a historie legií a legionářů
v Rusku.
V dubnu jsme v rámci chemie jeli do Národního technického
muzea v Praze. Zde si žáci nejen prohlíželi exponáty, ale i vyplňovali
pracovní listy z chemie.
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A hned druhý den po 1. máji jsme navštívili Národní park Bavorský les a zopakovali si nejen němčinu, ale i viděli mnoho zajímavých
zvířat a prošli stezku korunami stromů.
Květnové divadelní představení Sen noci svatojánské v příbramském divadle bylo velmi pěkné a žáky zaujalo. Stejně jako renesanční
vojenství, které nám předvedli „vojáci“ v tělocvičně.
A dárek ke Dni dětí – návštěva 3D kina v Plzni a ﬁlmového představení „Kniha džunglí“ předčila naše očekávání. Děj byl velice pěkně
zpracován a všechny zaujal.

V červnu jsme vyrazili na cyklovýlet do Brd. Na naší padesátikilometrové trase jsme si zajeli prohlédnout Atom muzeum v Míšově.
Slova jednoho žáka, že by v této době ( před rokem 1989 ) žít nechtěl, svědčí o všem.
A nejlepší na konec. Zahradní slavnost, kterou připravovala
celá škola. Každá třída se pochlubila tím nejlepším. Úvod patřil
deváťákům, které na slavnost přivezla dvě houkající policejní
auta.

Cyklistický výlet 9. třídy
V úterý 7. června 2016 jsme se sjeli v 8 hodin ráno u školní jídelny. S přilbami na hlavě, batůžky na zádech a hlavně s řádně seřízenými koly jsme vyjeli směr Míšov. První zastávka byla v Lázu u
Valášků, kde se k nám přidala Adélka a její rodiče.
Cesta nám velmi rychle ubíhala, deváťáci dobře zvládali brdské
kopce. V půl jedenácté jsme se zastavili na osvěžení v Grilu v Míšově
a pokračovali do Atom muzea.
Muzeum se nachází ve vojenském prostoru Brdy. V době studené
války zde byly skladované jaderné hlavice, které měly být připraveny
k odpalu z nedaleké sovětské raketové základny v Rokycanech. V devadesátých letech zde byly bankovky a mince, stažené z oběhu v
době měnové odluky od Československé federativní koruny k České
koruně. Bylo zde na malém prostoru umístěno několik miliard
korun. V novém tisíciletí zde na pět let spočinuly ostatky 4.400 bývalých vojáků wehrmachtu, kteří padli na území České republiky a
nyní jsou pietně pohřbeni na vojenském hřbitově v Chebu. I nyní v
roce 2016 se každý z návštěvníků ocitne na vojenském území, kde
není dovolen volný pohyb lidí. Průvodce nám velice poutavě o všem
vyprávěl.
Pak jsme se vrátili zpět do Míšova, nasytili hladové žaludky a vydali se zpátky. Pokochali jsme se pohledem na krásné Padrťské rybníky, odpočinuli si chvilku v Nepomuku a v půl čtvrté jsme byli
zpátky v Lázu. Rozloučili jsme se s lázskými dětmi a poděkovali za
doprovod manželům Valáškovým. A pak už po loukách do Bohutína.
Výlet se nám vydařil, počasí přálo.
Blanka Krýdlová, třídní uč.

Projekt Karel IV.
V květnu 2016 uplynulo 700 let od narození Karla IV. a celé
Česko k tomuto významnému výročí připravilo spoustu kulturních
akcí.
Ani naše škola nezůstala pozadu. Paní učitelky Petra Vondrášková a Lenka Malá společně s parlamentem školy připravily projekt
nazvaný jednoduše - „Karel IV“.
Na začátku projektu dostali žáci týdenní úkol: 1. stupeň měl zpracovat do prezentace rodokmen Karla IV. a 2. stupeň měl napsat ﬁktivní dopis Karlu IV. Každý žák svou práci odevzdal třídním učitelům
a třídy společně vybraly nejlepší. Ty pak přinesli členové parlamentu
na závěrečnou výstavu.
V průběhu týdne žáci řešili různé úkoly týkající se období vlády
Karla IV. Třídy byly spojené do dvojic – vždy mladší žáci ve skupině
se staršími. Společně řešili různé křížovky, doplňování textu, poznávání fotograﬁí nebo ověřovací text.

Devátá třída se rozloučila a určitě na devět let ve škole bude
v dobrém vzpomínat.
Mgr. Blanka Krýdlová
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Každá třída si připravila výzdobu k tomuto tématu a parlament
ji na závěr projektu ohodnotil. Body se zaznamenávaly do tabulky na
nástěnce. Na prvním místě se umístila 1. třída, na 2. místě 9. třída
a na 3. místě 6. třída.
Všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu nejen za historické vědomosti, ale i za skvělou výzdobu tříd, originální rodokmeny a dopisy Karlu IV. Myslím, že by z nich tento vzdělaný člověk měl určitě
radost.
Mgr. Lenka Malá

2
0
1
5
pan Petýrek

nejlepší sběrači strého papíru a kaštanů

zahradní slavnost

2
0
1
6
36

SDH BOHUTín
Děti
Vzhledem k tomu, že se program akcí nemění, čekalo na
mladé hasiče dost podobné pololetí jako loni. Po Vánocích jsme
se sešli až na počátku února, abychom se začali připravovat na
soutěž O pohár starosty města Příbram, kam jsme také jeli. Další
soutěží, která se konala, byl ZPV a Štafeta dvojic v Nechvalicích.
Ani tady děti neudělaly ostudu, prostě umíme vše, jen nejsme
běhavý tým…
Poté přišlo soustředění u Sobenského rybníka, kde jsme se společně s Nečínskými připravovali na závěrečnou část hry Plamen,
tedy na útok CTIF a požární útok. Na soutěži v Petrovicích jsme
tak mohli ukázat, že něco umíme. Naše skvělé výkony nás však
v celkovém pořadí na stupně vítězů neposlaly, neboť se sčítají
výsledky za celý rok. Ale to nám nevadí, důležité je, že nás to
baví.

Ještě jsme byli na soutěži ve spřáteleném sboru – Nečíni a
tak jako poslední dva roky jsme i letos obsadili 4. místo.
Vedle soutěží jsme se zúčastnili také akcí dospělých hasičů – masopustu i oslav. Teď si dáváme pauzu, vedoucí chtějí také prázdniny. Nicméně nás můžete vidět na pouťovém miniútoku
v neděli 24. 7. od 14:00 na fotbalovém hřišti SK Litavanu Bohutín, kde budeme hasit jako o život.
Děkujeme všem, kteří nám celý rok pomáhají a podporují nás,
především Lence, Davidovi a Kláře – našim vedoucím, SDH Bohutín, obci, rodičům
a spřáteleným sborům z Podlesí a Nečíně.
Za mladé hasiče
Klára Bambasová

Dospěláci

Naše družstvo je složeno z věkově rozmanitých členů – samých kluků od 7 do 15 let. Dáme tak dohromady jen družstvo
mladších (od 6 do 11 let), jehož členů je 9. Dále máme v týmu 2
chlapce (od září budou 3), kteří mohou běhat za starší, ale bohužel minimální počet na družstvo je 7. Nicméně díky tomu, že
družstvo starších nemáme, pomáhají naši kluci družstvu z Nečíně. A v neposlední řadě je třeba zmínit, že máme ještě jednoho,
který je patnáctiletý.
Dva starší - Matěj Čefelín, Lukáš Nádvorník - a patnáctiletý
Tomáš Spousta také soutěžili v celoroční činnosti dorostu v kategorii jednotlivců. Těmto třem chlapcům patří potlesk. Všichni
tři zazářili, a dokonce získali bronz. Na to, že nemáme kde trénovat a běželi poprvé, dosáhli velice vysoko.
Družstvo mladších tvoří: Míša Ric, Matěj a Tomík Tomanové,
Matějíček Jelínek, Štěpík Čížek, Domča Janda, Aleš Nádorník,
Honzík Čefelín a Kája Kilián. Pomáhat nám chodí Ondra Lipka,
který bude od září už plně soutěžit.

Letošní rok jsme
odstartovali hasičským plesem na
Drmlovce, který byl
velice úspěšný, o
čemž svědčí i to, že
už ve 22:00 hod.
byla vyprodaná tombola.
Leden směřoval
především k přípravě
90. masopustu.
Hlavním organizátorem byl Víťa Nusl,
který se spolu
s hasiči a přáteli ujal
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organizace. Výroční masopust byl ve znamení pohádky
příbramského spisovatele Jana Drdy, a to Dařbuján a Pandrhola.
Budete se divit, ale opravdu obrostly sosny jitrničkami
a v „potoce“ (kašně) teklo pivo, i pivovarští voli v kamizolách
přijeli… Toto zpestřil průvod obcí, který po letech opravdu
prošel celou obcí a v průvodu se kromě masek, dvou kapel,
objevily také alegorické vozy. Některé opravdu jezdily již před
více než 30 lety. Po reji na návsi bylo posezení v hasičské
zbrojnici. Samozřejmě i letos vystupovali Bohutínští
i na Březových Horách a ve Vysokém Chlumci.
Někteří členové sboru jeli zastoupit náš masopust do
Milevska, kde měli možnost podpořit zápis do knihy rekordů.
Byl to neopakovatelný zážitek. Kdy se Vám naskytne jít
v průvodu s dalšími 1245 maskami. Průvod, který prošel
cca 2 kilometry, trval 3 hodiny. Škoda, že nemohl jet celý
bohutínský masopust, který v Milevsku kdekdo znal.
Po masopustu se konala okrsková soutěž, oslavil se Den
matek, stavěla se máj, čistilo se koupaliště, což jsou už běžné

ve škole a školce
před samotným
rejem a tady už
následovalo jen
vyhlášení nejlepších malířů. Po
skončení se konala
ještě diskotéka pro
děti.
No a závěru
první
poloviny
roku 2016 byl podřízen
téměř
každý volný den
hasičů. Letos totiž
SDH Bohutín oslavil 130 let od
svého založení.

Bylo třeba vše co nejlépe připravit a nic neponechat náhodě. Někteří strávili dlouhé hodiny na
přípravě historické techniky a
stálo to za to. Bylo opravdu co
k vidění. Kromě techniky měli návštěvníci možnost zhlédnout i
historii a současnost v archivu
sboru.
25. 6. se tak konal v Bohutíně svátek hasičů, který podpořili i členové několika dalších
sborů a představitelé okolních
obcí. Překvapením byla i návštěva
z okresního sdružení, a dokonce

akce, které probíhají
každoročně.
Další zajímavou
akcí však byl čarodějnický rej, k jehož
obnovení se odhodlal Robert Petřík.
S pomocí přátel a
hasičů vyšel průvod
od hasičárny, prošel
obcí, až dorazil k fotbalovému hřišti, kde
byla
připravena
vatra a konaly se
soutěže. Jednou ze
soutěží bylo malování, které proběhlo
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z ústředí. Účast byla hojná, což ukázal průvod k pomníku zakladatele sboru Karla Petáka a počet historických praporů.
V průvodu byli jak nejstarší členové, tak ti nejmladší. Po průvodu byla předána vyznamenání, proneseny zdravice a pak přišel společný oběd, který zařídila paní Jarka Křivonosková
s Miluškou a Jaruškou ve školní jídelně. Ti, kteří vydrželi, se vypravili opět v průvodu k fotbalovému hřišti, kde proběhla
ukázka vyprošťování a poté Memoriál zasloužilých členů. Výjimečně se memoriálu zúčastnili i mladí hasiči, kteří přes zranění
ukázali velice slušné útoky. Letos překvapily bohutínské ženy,
neboť vybojovaly 1. místo. V kategorii mužů zvítězili muži z Voltuše.
Díky všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě
a průběhu celé akce. Za dospěláky Klára Bambasová

SDH VySOKá PeC
Vzhledem k tomu, že se nám kvapem blíží letní měsíce,
dovolte nám krátké ohlédnutí za činností našeho sboru v zimním období. Začátek roku jsme zahájili Výroční valnou hromadou, která se konala v obci Láz. Únorový měsíc se nesl v duchu
tradičních společenských akcí - hasičského plesu, dětského karnevalu a bohutínského masopustu. Všechny tyto akce se zdařily. Abychom však nezaháleli, zahájili jsme již v březnu přípravy
na pálení čarodějnic. Duben s sebou přinesl brigádu železného
šrotu a již zmíněné a dlouho očekávané čarodějnice, kterými nás
doprovázelo vydařené počasí. Typickým květnovým dnem je
oslava Dne matek, při kterém byly ženám sboru předány květiny. Čekala nás také první Okrsková soutěž v Lázu, kde se ženy
umístily na druhém místě a muži na místě třetím. Dále jsme se
vzhledem k blížícímu létu podíleli na čištění bohutínského koupaliště. V měsíci červnu jsme poprvé navštívili soutěž v hasičském
útoku
v Kotenčicích,
kde se mužům
zadařilo, a přivezli si krásné
třetí místo. Poté
následoval Memoriál zasloužilých
členů
v Bohutíně, kde
muži obsadili
druhé místo a
ženy místo páté.
Také nás
zasáhly živelné
pohromy, které
nás nenechali
klidnými, a tak
jsme rádi nabídli
svou pomoc jak
rodině vyhořelého
domu
v
Narysově,
tak i rodinám
postiženým
červnovým
krupobitím.

V průběhu popsaného období, ledna až června 2016, se blahopřálo několika našim členům k jubileu, a to: p. Streckerovi
(65), pí Šimůnkové (65) a p. Dupákovi (70).
Na přelom září – říjen chystáme druhý ročník drakiády s překvapením. Budeme se na Vás moc těšit.
V závěru chceme moc poděkovat Obecnímu úřadu Bohutín a
ﬁrmě SAPIKO za krásně zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici.
Doufám, že i nadále budeme moci reprezentovat naši obec
v tomto duchu.
Za SDH Vysoká Pec Jarka Hudečková
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SPORT
FOTBAL - SK Litavan Bohutín

Mladší přípravka

CELKOVÉ HODNOCENÍ

Malí reprezentanti bohutínského fotbalového klubu sehráli
v této sezóně celkem 22 soutěžních zápasů a 2 přáteláky. Na
malé fotbalisty docela slušná zátěž. Ze začátku sezóny se nám
proti rovnocenným týmům dařilo docela dobře a uhráli jsme některé pěkné výsledky. Na rozřazovacím turnaji, který se konal na
hřišti Spartaku Příbram 18. 10. 2015, jsme zabojovali a dostali
se mezi 4 nejlepší týmy turnaje a následně jsme byli nalosováni
mezi výkonnostně silnější týmy soutěže. Proti těmto silným
týmům se nám již nepodařilo uhrát žádné oslnivé výsledky, nicméně v některých zápasech jsme byli statečnými a důstojnými
soupeři.
V sezóně jsme obsadili celkově hezké 8. místo, ale myslím, že
o výsledky a umístění ani tolik nejde. Důležité je, že si kluci našli
cestu ke sportu, že je pohyb baví a nejsou z nich lenoši, kteří
sedí jen doma u počítače. Většina chlapců bude příští rok hrát za
starší přípravku, takže jim do další fotbalové sezóny přeji
mnoho sportovních úspěchů a vydařených zápasů…
Martin Hubáček

Fotbalová sezóna 2015/2016 je již minulostí, ale díky
výsledkům našich mužstev na ni budeme moci vzpomínat
jako na velmi úspěšnou.
Obě družstva dospělých se ve svých prvních sezonách
ve vyšších soutěžích neztratila. Naše „Áčko“ obsadilo v konečném pořadí okresního přeboru velmi dobré 4. místo se
ziskem 42 bodů a bilancí (13 výher - 3 remíz - 10 proher;
při skóre 73:69). „Béčku“ v konečném pořadí III. třídy skupiny A patří se ziskem 37 bodů a bilanci 10 výher - 6 remíz
- 10 proher; při skóre 61:71, pěkné 7. místo.
Dorostenci, kteří si již před startem I. A třídy vytyčili
vysoký cíl, kterým bylo skončit v celkovém pořadí své skupiny do třetího místa, svůj předsezónní cíl splnili. Dalo by
se říct, že vlastně 100%, když celou skupinu ovládli se ziskem 70 bodů a bilanci 23 výher - 1 remízy - 2 proher; při
skóre 61:71.
Starší i mladší žáci si museli v průběhu sezóny nejprve
vybojovat místo pro nasazení do skupin o celkové umístění. Obě mužstva postoupila do nejlepší skupiny a mohla
se tak utkat o pozici přeborníka okresu. V celkovém pořadí „starších“ žáků obsadili naši pěkné 6. místo se ziskem
5 bodů a bilancí 1 výhry - 2 remíz - 7 proher; při skóre
19:35. „Mladší“ žáci měli po závěrečném kole 24 bodů s
bilancí 8 výher - 0 remíz - 2 proher; při skóre 54:22, tedy
stejný počet jako 1.FK Příbram, o jejich celkovém triumfu
nakonec rozhodl lepší vzájemný zápas.
Družstva přípravek byla po absolvování rozřazovacích turnajů nasazena do jednotlivých výkonnostních skupin.
Starší přípravka „A“ hrála ve skupině o 9. – 13. místo a po
odehrání všech zápasů svou skupinu vyhrála a obsadila
konečné 9. místo. „Béčko“ starší přípravky, které bylo dodatečně přihlášeno, bojovalo ve skupině o 19. – 23. místo
a nakonec obsadilo pozici číslo 21. Mladší přípravka po
rozřazovacím turnaji postoupila do skupiny o 1. – 8. místo
a v konečném pořadí obsadila 8. místo.
Nesmím zapomenout ani na naši fotbalovou „školičku“,
která se nám hezky rozrostla a jejíž členové dělali pod vedením svého trenéra v průběhu celého roku větší či menší
pokroky ve svých fotbalových začátcích.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem trenérům, asistentům, vedoucím a hráčům za skvělou reprezentaci
bohutínského fotbalu. Rodičům, fanouškům a přátelům našeho oddílu
patří díky za neutuchající podporu. A
všem společně bych rád popřál hodně
štěstí do dalších sezón.
Za SK Litavan Bohutín Jan Bittner

Starší přípravka
V sezóně 2014/15 se do soutěže v okrese Příbram přihlásilo
22 týmů starší přípravky ročníku narození 2004 a ml. Bohutín
byl jedním z pěti klubů, který přihlásil do soutěže dva týmy.
Hrálo se na hřišti 25 x 40 m a utkání bylo rozděleno na 3 x 20
min. Počet hráčů byl 5+1.
Po podzimní části, kde se hrálo ve skupinách, jsme postoupili s týmem Bohutín A do skupiny o celkové umístění na 9. 16. místo a s týmem Bohutín B do boje o 1. - 8. místo. Zdálo by
se, že „slabší“ byli lepší než „silněStarší přípravka
Týmu starší přípravky se v jarní části sezóny dařilo. Po odehrání
všech zápasů jsme byli v čele tabulky o 9. - 13. místo a na závěrečném ﬁnálovém turnaji jsme uhájili umístění proti 1.FK Příbram B.
Po výsledku 24:0 jsme sezónu zakončili na 9. místě. Zároveň
jsme se zúčastnili několika turnajů, kde jsme se sice neumístili
na prvních místech, ale kluci nabrali spoustu zkušeností, které
se jim neztratí. I v letošní sezóně jsme měli béčko, za které nastupovali mladší kluci a sezónu zakončili na 21. místě.
Dominik Fabián

Mladší žáci
Sezóna mladších žáků byla na našem okrese rozdělena do
dvou fází. Nejdříve se jednokolově potkalo všech 16 týmů sou-
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těže a poté se okresní přebor rozdělil do tří skupin. Jelikož jsme
skončili na třetím místě základní části, postoupili jsme do skupiny šesti nejlepší týmů okresu a v této části nás čekal dvoukolový boj o přeborníka. Vzhledem k tomu, že i naše zimní příprava
byla velmi intenzivní s účastí na některých halových turnajích a
absolvování zimní ligy v Blatné, dostali jsme se celkem do dobré
formy a kluci se čím dál více sehrávali a trenéři zase více mohli
pozorovat jednotlivé výkony.
Během jara nás postihla i menší herní krize, kdy jsme nedokázali proměnit i nejjasnější gólové příležitosti a naopak jsme
v defenzívě vytvářeli spoustu chyb. Naštěstí to bylo jen krátké
období a v závěrečné fázi forma týmu opět stoupla a předváděný

národní turnaj, aby si taky vyzkoušeli, jak se hraje na zahraničních hřištích. V půlce května (během rozběhnuté sezóny) jsme
s patnácti hráči vyrazili na dvoudenní turnaj IsarCup do německého Moosburgu. Celkem se turnaje účastnilo 88 týmů z 9 zemí.
V naší kategorii U-13 bylo 12 účastníků. Výsledkově jsme velkou
díru do světa neudělali a konečné 8. místo lze také přisoudit rozlišnému hernímu systému, na který nejsme zvyklí. Avšak cíl
účasti byl úplně jiný. Kluci si zažili slavnostní nástup při naší
hymně a poznali atmosféru velkého turnaje s hlavním mottem
„Respect“.
Závěrem chci za tuto sezónu poděkovat klukům za přístup a disciplínu, všem trenérům, rodičům a fanouškům a hlavně oddílu

fotbal byl velmi pohledný. Ve skupině o Přeborníka byly tři velmi
silné týmy (1. FK Příbram, Rožmitál a Bohutín) a v konečném
pořadí na medailových místech rozhodovaly jen dva body. Ještě
2 kola před závěrem nebylo jasno, kdo soutěž vyhraje. Ve ﬁnále
o Přeborníkovi rozhodlo až skóre vzájemných zápasů a o dva
vstřelené góly více. Jelikož naši kluci měli v závěru všechno ve
svých rukou, stačilo zvítězit a tím
pádem dosáhnout našeho cíle. Nejdůležitější a také nejnapínavější byl zápas
s 1.FK Příbram, kdy jsme v domácím
zápase potřebovali vyhrát minimálně
o 2 góly. Celý tým jedenácti až třináctiletých kluků se snažil na maximum a
za pomoci povzbuzování fanoušků
urval výhru 6:3. Právě s týmem 1.FK
Příbram jsme měli stejný počet bodů
a rozhodovalo skóre.
No, a pak stačilo už jen neznervóznět a
vyhrát na Dobříši. A bylo to! Poslední
zápas na Dobříši i vzhledem k tomu, že
se odehrával na umělém trávníku, byl
spíše o „hlavě“ než o fotbalovém umu.
Výhra a následné předání poháru a
medailí z rukou představitelů OFS bylo
tím nejhezčím zakončením sezóny.
Tato parta kluků se opět po dvou letech radovala z 1. místa.
Kluci měli od trenérů slíbený i mezi-

SK Litavan Bohutín za skvělé prostředí, které nám závidí většina
týmů na našem okrese. Fotbalu zdar a v Bohutíně zvlášť!!!
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Starší žáci
Do začátku sezóny jsme nastupovali se silným týmem, měli
jsme dostatečný počet hráčů a vysoké herní odhodlání. V soutěži jsme se měli utkat s patnácti týmy, a to i s týmy ze Sedlčanska, se kterými jsme nikdy předtím nehráli. Naše odhodlání se
vyplatilo, z patnácti zápasů jsme jich jedenáct vyhráli, dvakrát
jsme remízovali a dvakrát prohráli. Po první části soutěže jsme
skončili čtvrtí a postoupili do soutěže o Přeborníka okresu.
Začátkem jara nás bohužel z pracovních i časových důvodů
opustili oba trenéři a jejich odchod se projevil na celém týmu.
Nový trenér k dispozici nebyl, a tak se našeho týmu ujali v dorostu a trénovat jsme mohli s nimi. Odešli i někteří hráči a najednou jsme se potýkali s tím, že jsme nebyli schopni postavit na
hřiště celou jedenáctku. Když to bylo možné, půjčili jsme si hráče
z mladších žáků, i tak jsme některé zápasy odehráli s nižším počtem hráčů. V soutěži o Přeborníka okresu, kde jsou všechny týmy
vyrovnané, se takto hrát nedá a výsledky tomu také odpovídaly.
Celou soutěž jsme zakončili na šestém místě a já bych chtěl všem,
kteří vydrželi a sezónu dohráli až do konce, poděkovat za jejich
úsilí a výkony na hřišti.

DOROST
Zasloužený úspěch bohutínských dorostenců aneb Hoši uzráli
jako víno…
Po podzimní části krajské soutěže dorostu jsme přezimovali na prvním místě a doufali v pokračování naší „ spanilé
jízdy ¨.
Navzdory smolnému začátku, kdy jsme remizovali v prvním
kole s Podlesím a těsně prohráli ve Voticích, jsme se opět rozjeli
a už neztratili ani bod.
Soutěž jsme vyhráli s náskokem šesti bodů před druhými Voticemi, skóre 144 : 28.

Dovolujeme si tvrdit, že je to veliký úspěch bohutínské
kopané, který umocňuje fakt, že v kádru dorostu SK Litavan
Bohutín je deset, a počítáme-li velkou podzimní oporu, Lukáše
Rice, tak jedenáct úžasných bohutínských kluků a pět „bohutínských Příbramáků“, kteří zde fotbalově vyrůstali od svých
šesti let.
Velké poděkování patří jak fanouškům, kteří nás podporovali
nejen doma, ale i na dalekých, až stokilometrových cestách, tak
hlavně příznivci mládežnické kopané v Bohutíně,
Dušanovi Kortánovi, který dopravu již tři roky ﬁnancuje.
Jaroslav Čáp a František Polák

Družstvo „B“
Bohutínské béčko skončilo ve III. třídě na 7. místě? Neuvěřitelné!
Před 5 lety se horko težko zachraňovalo ve III. třídě naše áčko a dnes
áčko válí v okresu a béčkaři v klidu kopou střed ve III. třídě. Bohutínský fotbal udělal za poslední léta obrovský skok dopředu.
Děkuji všem, kteří se na tom aktivně podíleli a ne jen radili u
piva jak na to. Teď zpátky k béčku.
Naše výkony byly na jaře dosti nevyrovnané. Dokázali jsme
vyhrát s prvním, ale i prohrát s posledním. Celkově považuji sezónu za úspěšnou a děkuji klukům z áčka a dorostu, že si s námi
rádi chodili kopnout.
Lukáš Heřman

Družstvo „A“
HODnOCení „A“ MUžSTVA – jARO 2016
„A“ mužstvo získalo během podzimní části 19 bodů, a tak do
jarních odvet okresního přeboru vstupovalo z 9. místa tabulky.
Před začátkem jarní sezóny jsme se museli vypořádat s odchodem tří hráčů základní sestavy, což se nám i díky přístupu našich dorostenců ve většině zápasů povedlo.
První dvě kola se nám herně ani výsledkově nepovedla, z
čehož pramenily dvě jasné porážky. V dalších zápasech jsme se
herně zvedli a díky zlepšeným výkonům jsme v následujících devíti zápasech dokázali sedmkrát vyhrát, jednou remízovat a jen
jedenkrát jsme odešli poraženi. Od 19. do 24. kola jsme dokonce
zaznamenali šestizápasovou vítěznou sérii. V předposledním
kole jsme doma prohráli s jasným vládcem soutěže a jistým postupujícím z Rožmitálu. V posledním kole jsme se utkali s rezervou Dobříše, kterou jsme ještě v případě vítězství mohli v tabulce
přeskočit, ale závěrečný zápas skončil remízou, takže jsme v celkovém pořadí obsadili 4. místo se ziskem 42 bodů a celkovou bilancí (13 výher - 3 remízy - 10 proher; při skóre 73:69).
Závěrem bych rád poděkoval všem hráčům za předvedené výkony a našim dorostenců za pomoc při doplnění mužstva. Bez
jejich pomoci bychom ne vždy mohli nastoupit v plném počtu a
zápas v Rosovicích bychom nemohli ani sehrát.
Za „A“ mužstvo Jan Bittner

peři nebyla koncentrace vždy na 100% a i v utkáních, kde jsme měli jasnou převahu, jsme prohráli. Chvilkami to vypadalo, že máme problém
treﬁt i prázdnou bránu a do vlastní sítě si
umíme dát „krásného“ vlastence.

HOKEJ
Kousek od vrcholu (zase)
Jak bylo pro loňskou sezónu určeno, odehrál
se celý ročník Hobby ligy Příbram 2015-16 tříkolovým systémem tak, aby všichni zúčastnění
sehráli stejný počet zápasů. Tento tabulkový systém bohužel nepřinesl žádnou závěrečnou zápletku (až na boj o 3. místo) a poměrně s velkým
předstihem bylo jasno o prvních dvou místech. Naše
ambice před sezónou nebyly nijak veliké, ale vždy jsem se
dokázali nabudit na silnějšího soupeře. To dokládá i fakt, že
jsme uštědřili vítězi jediné dvě porážky v této sezóně a měli
s ním aktivnější bilanci. Bohužel se nám stávalo, že s jinými sou-

Bylo spoustu momentů, kdy se na hřišti objevoval i pohledný hokej a to u „Hobbíků“ nebývá
vždy zvykem. Konečné druhé místo bereme
jako úspěch a možná více si ceníme snahy každého hráče udělat pro tým maximum. Kolem týmu
T-HC Bohutín se utvořila parta lidí, která hraje hokej
pro zábavu a také pro svoje tělo. Nemá cenu znovu opakovat, že
jsme v lize věkově nejstarší, potřeba je se s tím naučit bojovat.
Jako příkladem nám je Jágr, který v podobném věku stále válí.
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Tento rok jsme proto uspořádali
opět výlet za moře s návštěvou
NHL, abychom viděli, jak to ten
Jarda dělá. Sledováním Panterů
z Floridy jsme se snad něco přiučili.
Z toho všeho je jasné, že snaha zlepšovat se nám rozhodně nechybí. Někteří z nás si dali laťku ještě výš a
sázkou o zhubnutí - 10% váhy za 3
měsíce si vylepšili mezisezónní přípravu. Nutno dodat, že všichni
účastníci této sázky svůj cíl splnili a
jsme zvědaví, jak jim to v září bude
bruslit.
Nový ročník soutěže Hobby Liga
Příbram 2016-17 začne koncem září a my si ledovou plochu začneme osahávat už od konce srpna. Věřím, že se nám podaří navázat na předešlý úspěch a jestli máte chuť, tak vás rádi uvítáme

na bruslích anebo alespoň v hledišti. Bohutínskému hokeji: „Cárára čury mury fuk!“
Za THC Jan Novotný

TENIS
TK Bohutín
Tenisový klub TK Bohutín
ukončil úspěšně letní tenisovou sezónu. V letošním roce
v našem klubu hrálo okolo
50 dětí. Klub postavil v této
sezóně celkem 8 závodních
družstev, která byla ve svých
soutěžích poměrně úspěšná.
V kategorii Babytenisu se
družstvo A umístilo ve své
skupině na 1. místě. Podařilo
se jim získat maximální
počet bodů a na podzim se
utkají o postup do krajského
ﬁnále. V kategorii Babytenisu se v tomto období prosazovali Simona Klemšová a Tobiáš
Celina, kteří zazářili na několika turnajích po celé ČR. Každý
z nich má za sebou i vítězství celého turnaje. Simona Klemšová
se umístila na 13. místě celkového hodnocení čtyř prestižních
turnajů Sparta Praha.
Kategorie mladších žáků v TK Bohutín je poměrně silně obsazena, v této sezóně byla postavena dokonce dvě závodní družstva. V kategorii mladších žáků se družstvu A podařilo postoupit
do vyšší soutěže a od příštího roku bude hrát družstvo nejvyšší
soutěž v této kategorii. Družstvo B mladších žáků rovněž postoupilo do vyšší soutěže, opouští III. třídu a postupuje do II.
třídy. V kategorii mladších žáků tenisový klub sklízí další úspěchy v podání Tomáše Blovského, Petra Trollera, Štěpánky Tomcové a Sabiny Škudrové, kteří hráli několik turnajů kategorie C
v Písku, v Plzni aj.
V kategorii starších žáků je velmi úspěšný Václav Bužek,
který vyhrává turnaje nejen v kategorii C, ale je úspěšný i v kategoriích vyšších.
V dorostenecké kategorii vytvořili velmi kvalitní sestavu další
hráči klubu – J. Pavlišta, J. Hlaváč, V. Bužek, J. Gjašík, T. Škudrnová, E. Vylitová, E. Kubová. Podařilo se jim udržet soutěž a
skončili uprostřed tabulky.

Klub reprezentuje i družstvo dospělých, které každý týden
vyjíždělo za svým utkáním. Opět se jim podařilo si udržet umístění uprostřed tabulky.
Na půdě TK Bohutín se v letošním roce odehrály a odehrají
další turnaje. Proběhl zde Okresní přebor mladšího žactva a dorostu, v létě proběhnou další turnaje Babytenisu a turnaj mladších žáků. Uskutečnil se zde tenisový turnaj Hospodářské
komory, turnaj zde bude mít tradičně PB Tisk a na závěr sezóny
se uskuteční amatérský turnaj registrovaných hráčů.
Stejně jako každý rok bude o letních prázdninách probíhat v
klubu TK Bohutín letní tenisová škola, která je pořádána pro
děti ve věku od 4 do 16 let. Termíny konání jsou dva: 25. - 29.
7., 22. - 26. 8. 2016 vždy od pondělí do pátku v čase od 8:00 do
15:30 hod. Pro děti ve věku 4 - 8 let je rozvrh zkrácený - 8:00 –
12:30 hod. V programu je výuka tenisu, sportovní hry, turnaj,
závody, výlety, koupání a další zajímavé aktivity. Novinkou v letošním roce je tenisová školka pro děti ve věku 4 -7 let v průběhu celých letních prázdnin vždy od pondělí do pátku 8:00 –
12:00.
Děkujeme tímto šéftrenérovi Jiřímu Turečkovi za vzornou přípravu svých svěřenců a obci za podporu.
Výbor TK Bohutín
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MOTO
Jawáč 2016
Výprava bohutínských motocyklistů
při letošní červencové pánské jízdě.
Trasa Slovensko - Jižní Morava.
AMK Bohutín

Červen - zahraniční mise v letošním roce směřovala do rumunských hor.
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po lesních a štěrkových cestičkách, a dokonce Vás osvěží voda
ze dvou brodů, které se musí při závodě zdolat. Také organizátoři
si přidají a připravují na okruhu krátkou šikanu s překážkami,

CyKLO
Závod horských kol - ZAJIC CUP jaro 2016
Píše se rok 2016, sobota 21. května. Už po šesté byly pro
všechny nadšence cyklistiky připraveny závody horských kol
v obci Bohutín. Okruhový závod s názvem ZAJIC CUP začíná mít
v Bohutíně svou tradici. Vše se odehrává u hospůdky Na hřišti,
kde na rozlehlém fotbalovém hřišti je vždy připraveno zázemí
závodu. Najdete zde prezenci závodníků, start a cíl závodu, bohaté občerstvení a v poslední řadě i ukázky nových modelů automobilky Škoda.

V letošním roce se na startu utkalo celkem 91 závodníků v šesti
kategoriích. Kategorie – mládežníci, která je určena pro děti do
15 let, plantážníci – kategorie, pro hobby jezdce a kategorie mužské a ženské, které jsou dále děleny dle věku. Mužské kategorie
absolvují devítikilometrový okruh čtyřikrát. Ostatní kategorie
absolvují okruh pouze dvakrát. Okruh je veden v okolí obce Bohutín krásnou přírodou. Na okruhu se projedete lesem, po louce,

které dokonce ti nejodvážnější jezdci přeskakují. Po závodě je pro
každého závodníka připraveno občerstvení, které dodává již tradičně pizzerie Dante z Příbrami. Letošnímu závodu přálo počasí,
sluníčko svítilo a byl příjemný den. Sešla se skvělá skupina závodníků, fanoušků a dobrovolníků. Po trati jste mohli vidět
mnoho zvědavých očí a fanoušků, kteří dodali závodu tu správnou atmosféru. Časy závodníků letos poprvé bedlivě sledovala a
kontrolovala ﬁrma Iron time, která po dojezdu posledního jezdce
dodala kompletní výsledkovou listinu i s časy jednotlivých okruhů.
Výsledky jsou k dispozici online na
webových stránkách závodu:
www.zajic-cup.cz. Vítězové obdrželi perníkové medaile a hodnotné ceny od společnosti
Author-bike centrum Sedláček.
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Závod se opět vydařil, a proto bychom chtěli touto cestou poděkovat především obci Bohutín, která závod podporuje, také všem
sponzorům, dobrovolníkům, závodníkům a fanouškům.
Děkujeme za Vaši podporu!
Pozvánka: Na podzim připravujeme pro všechny nadšence do
mtb cyklistiky na bohutínském okruhu štafetový závod, kde se
utkají jezdci v kategoriích – smíšená dvojice, rodič a děcko a dva
chlapáci. Termín a detaily závodu budou brzy upřesněny na webových stránkách. Touto cestou bychom Vás na závod velice rádi
pozvali. Budeme se na Vás těšit.
Martin a Míša, www.zajic-cup.cz

Účastníci letošního ročníku největšího MTB závodu v ČR - Klatovy - Král Šumavy Petr Bárta a Lucie Fialová

OXyGEN - Z prosluněného Martiniku míří do Příbrami hned tři sady medailí.
Z prosluněného Martiniku míří do Příbrami hned tři sady medailí z mistrovství světa v aerobiku v kategorii ﬁtness step. Zlato
vezou kadetky (11-13 let) a stejně tak i seniorky (nad 17 let), které
získaly titul mistryň světa již po šesté. Juniorky (14-16 let) skončily po ﬁnálovém boji druhé.
Seniorskému týmu se letos opravdu dařilo, kromě titulu z mistrovství světa dokázaly dívky zvítězit i na MČR a také na ME. Bohužel se tým v příští sezoně v této sestavě již nepředstaví.
„My to sice říkáme skoro každý rok, ale tentokrát je to opravdu
poslední sezóna pro seniorský tým v tomto složení,“ řekla již dříve
trenérka a členka seniorského týmu Lucie Chlebnová.

převzato z www.oxgensport.cz
Bohutínská rodačka (čtvrtá zleva) Lenka Grosmanová
účastnice a členka vítězného týmu z MS 2015 v Martiniku.
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RyBáŘi
O pohár předsedy ČRS MO Příbram
V sobotu 30. 4. 2016 se na Vysokopeckém rybníce konaly rybářské závody O pohár předsedy ČRS MO Příbram. Závodit přišlo 61 dospělých a 9 dětí do 15 let. Prezence závodníků začala
v 6:00 hod. Každý si vylosoval závodní místo na první a druhý
poločas a v 8:00 hod. byl lov zahájen.
Uběhly dvě a půl hodiny a závodníci měli jednu hodinu na to,
aby se občerstvili a přesunuli na místo vylosované pro druhý poločas. Konec závodění byl odtrouben ve 14:00 hod. Poté došlo na
sčítání ulovených centimetrů a vyhlášení nejlepších.
Během soboty tak sedmdesát rybářů vylovilo 649 ryb, přičemž nejdelším úlovkem byl 66 centimetrů dlouhý candát, kterého ulovil Miroslav Čipera. Vítězem se stal Petr Poláček
z Příbrami, který vylovil 1070 centimetrů ryb.Mezi dětmi nalovila nejvíce Kateřina Vodičková, její rybářské úlovky daly dohromady 465 centimetrů.

Většinu ryb vrátili rybáři zpět do vody. Každý rybář si ale může
vzít jednoho kapra domů. Počasí nám přálo, skvělé ceny byly
rozdány. Co více si přát. Tak zas za rok.

Démoktitós z Abdér: Štěstí i neštěstí ... .tajenka: ... je věcí duše
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VčelAŘSKÉ SDRUžení
Včelařský kroužek
Než nastaly prázdniny, dočkali se i mladí a nadějní včelaři
medobraní. Pro některé z nich to bylo medobraní premiérové.
Ale těšili se určitě všichni. „Staří mazáci“ ve spolupráci s těmi
„mladými“ zvládli celé medobraní na výbornou. Opět se postarali o to, aby to byl zážitek nejen pro ně, ale i pro pozvané hosty.
Připravili si doprovodnou přednášku o včelách a včelím životě,
k vidění byl ukázkový prosklený úl, dále staré a nové úly a pomůcky ke včelaření. Samozřejmě se dozvěděli návštěvníci i vše
podstatné o procesu vytáčení medu a někteří, kteří se na to cítili, mohli roztočit medomet klikou, to aby viděli, že to není
žádný „med“, ale pořádná dřina. Za svou poctivou péči o svěřené včely se dočkali mladí včelaři spravedlivé odměny.
Vytočeno bylo 60 kg medu ze dvou včelstev, což ocení zejména zkušení včelaři. Vytočený med si mezi sebou členové
kroužku spravedlivě rozdělili a dostalo se i na mateřskou školku,

které kroužek daroval 5 kg medu. Dále kroužek odměnil zastupitele obce, kteří kroužek ﬁnančně podporují, a školu, která je
zřizovatelem.
Ale členové VKM Žihadla nejsou zdatní, jen co se praxe týče.
I jejich vědomosti stojí za povšimnutí. Soutěž „Zlatá včela“,
která se v květnu uskutečnila v Rakovníku, tyto vědomosti prověřila opravdu do hloubky. Byla to naše první účast na tomto
klání. Kroužek reprezentovali tři účastníci. Za mladší žáky skončila na 27. místě Aneta Šivarová a ve starších žácích bylo umístění Jaroslava Duška na 17. místě a Lucie Šálkové na místě 12.
Členové VKM Žihadla si také během svých schůzek připravili
prezentaci o včelím životě, kterou zhlédli žáci nejen v ZŠ Bohutín, ale i v ZŠ Rožmitál pod Třemšínem a děti v MŠ na Vysoké
Peci. Za celoroční práci patří všem členům VKM Žihadla veliké
poděkování.
Za kroužek Jiří Šálek

MySliVeCKÉ SDRUžení
Zpráva o činnosti
Stejně jako ostatní občanská sdružení museli i bohutínští
myslivci řešit do konce minulého roku změnu stanov a také
změnu názvu. Z mysliveckého sdružení se stal Myslivecký spolek Bohutín, který se svými stanovami musí splňovat zákonná
ustanovení nového občanského zákoníku.
V novém mysliveckém roce jsme pod novým názvem zahájili
činnost obvyklou, jako tomu bylo v předchozích letech. Sběr odpadu v honitbě je nedílnou součástí našeho programu již několik let. Mezi další jarní činnosti patří vyhánění zvěře a jejich
mláďat z travních porostů před senosečí, abychom zabránili jejich ztrátám. V tomto roce se na činnosti našeho spolku podílí i
trojice adeptů - uchazečů o lovecký lístek, do jejichž myslivecké
výuky je zařazena i povinná praxe u vybraného mysliveckého
spolku. Touto cestou jim děkuji za odvedenou práci při brigádách a také při výše zmíněném vyhánění zvěře.
Dalším bodem každoročního programu jsou brokové střelby,
které uspořádal myslivecký spolek na střelnici VLS ve Velcích
na začátku června. Zde jsme se procvičili v disciplínách lovecké
kolo, zajíc na průseku a trap.
V těchto měsících, kdy zvěř přivádí na svět nová pokolení a
příroda je plná mláďat všeho druhu, bych chtěl apelovat na spoluobčany, aby se připojili k její ochraně. Mám na mysli přede-

vším omezit rušení
zvěře volně
pobíhajícími psy, a
předejít tak
jejím ztrátám v období, kdy je
nejzranitelnější. Narážím tím na nedávný případ, kdy volně pobíhající pes
strhnul srnu poblíž Vokačovského rybníka. Osud jejích srnčat
si každý může domyslet. To samé platí i o silniční dopravě, která
se na ztrátách zvěře v naší honitbě podílí nejvíce. Chtěl bych
touto cestou upozornit všechny spoluobčany – řidiče na úseky
silnic, kde je třeba sundat nohu z plynu a dbát zvýšené pozornosti, zvláště ve večerních a ranních hodinách. Jsou to především tyto úseky na silnici I/18 Příbram – Rožmitál; Drkolnov Vysoká Pec, Bohutín ( konec obce) - křižovatka u Lázu a také
úsek silnice Bohutín – Vysoká u PB, tam zvláště v místech, kde
silnice sousedí s lesními porosty. Předem děkuji za ohleduplnost
ke zvěři, která je naším národním bohatstvím. Myslivosti zdar!¨
Jiří Tureček
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POHáDKOVý leS
28. května si po několika letech mohly přijít děti zasoutěžit
do Pohádkového lesa u hřiště SK Litavanu Bohutín. Nápad
obnovit „dětský den“ se zrodil u Aleny Machalové a ta jej spolu
s dalšími lidmi dotáhla do velice zdárného konce. Sice nejprve
akci rozhodilo počasí, ale nakonec to nezabránilo cca 70 dětem,

aby se svými doprovody do lesa dorazily a setkaly s nejrůznějšími pohádkovými postavami. Odpoledne se vydařilo
a doufáme, že akce bude tradiční.
Dík patří všem, kteří se na akci jakkoli podíleli
jak organizačně, tak ﬁnančně.

GAleRie MilAn eBeRl
Galerie Milana Eberla v Bohutíně 20
srdečně zve všechny milovníky
výtvarného umění
k bezplatné prohlídce vystavených prací.
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FABiánOVA nAUčná STeZKA
Dne 28. 5. 2016 se pod záštitou Svazku obcí Podbrdského regionu uskutečnilo již tradičně otevření Fabiánovy naučné stezky. V letošním roce
středně těžká trať vedla od fotbalového hřiště
Vrtule Láz přes Padrťské rybníky do obce
Míšov. Zde po krátkém občerstvení následovala prohlídka nedalekého areálu Atom muzea.
Podzemní prostory objektu byly vybudovány
v minulém století, ale dnes jsou kromě prohlídek
jinak nevyužité. Přesto zůstává jaderná hrozba velice aktuální. Je to jediné muzeum, které se zabývá
jadernou atomovou válkou. Muzeum bylo slavnostně otevřeno 17. srpna 2013 a nachází se v bývalém vojenském prostoru Brdy. O jeho vznik několik let usilovala skupina
dobrovolných nadšenců sdružených v Nadaci Železné opony.
V době studené války zde byly skladované jaderné hlavice,
které měly být připraveny k odpalu z nedaleké sovětské raketové základny v Rokycanech. Od roku 1965 do roku 1990 zde
nebyl jediný občan Československa. Dokonce byl prý odepřen
vstup československé části delegace, která byla účastníkem cvičení Druba 1985.
V devadesátých letech zde byly skladovány bankovky a
mince, které byly staženy z oběhu v době měnové odluky od Československé federativní koruny k České koruně. Bylo zde umístěno na malém prostoru několik miliard korun. V novém
tisíciletí zde na pět let spočinuly ostatky 4.400 bývalých vojáků
Wehrmachtu, kteří padli na území České republiky a nyní jsou
pietně pohřbeni na vojenském hřbitově v Chebu. Hlavním cílem

této cyklomise bylo poznat další „zpřístupněnou“
oblast Brd v rámci vyhlášení CHKO Brdy s účinností od 1. 1. letošního roku.
Letošního ročníku otevírání Fabiánovy naučné stezky se zúčastnilo bezmála 30 cyklistů
z různých členských obcí Svazku. Závěrečné vyhodnocení celé akce a předání pamětních medailí, včetně vyhlášení nejlepších proběhlo
v 17:00 hod. v areálu fotbalistů Vrtule Láz, kde
následovalo malé přátelské posezení. Poděkování
patří všem účastníkům a organizátorům a již dnes se
budeme těšit na další společensko-sportovní akci.
Svazek obcí Podbrdského regionu

OBeCní úŘAD BOHUTín
Obec Bohutín
Vysoká Pec č.p. 140, 26241 Bohutín
tel.: 318 676 224
starosta tel.: 725 022 736
e-mail: info@obec-bohutin.cz
adresa datové schránky: qr6ank2
více zde: www.obec-bohutin.cz
1. místostarostka - Mgr. Lenka Říhová
- rihova@obec-bohutin.cz

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

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

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

hlavní účetní - Marie Šedivá
- masasediva@seznam.cz

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

obecní knihovna - PhDr. Eva Kubíková
- knihovnabohutin@seznam.cz
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TiPy nA VýleT
Bylo zde umístěno na malém prostoru několik miliard
korun. V novém tisíciletí zde na pět let spočinuly ostatky
4.400 bývalých vojáků wehrmachtu, kteří padli na území
České republiky a nyní jsou pietně pohřbeni na vojenském
hřbitově v Chebu. I nyní v roce 2014 se každý z návštěvníků ocitne na vojenském území, kde není dovolen volný
pohyb návštěvníků. Nutná je registrace, občanský průkaz
a přítomnost registrovaného průvodce. Naším cílem je
zpřístupnit celou oblast Brdska nám všem. Nadace Železné
opony.
Přihlášení k návštěvě:
Vítáme Vás v muzeu, které se jako jediné zabývá jadernou atomovou válkou. Muzeum slavnostně otevřelo 17.
srpna 2013 a nachází se ve vojenském prostoru Brdy.
O jeho vznik několik let usilovala skupina dobrovolných
nadšenců sdružených v Nadaci Železné opony. Muzeum
má totiž jedinečné genius-loci.
V době studené války zde byly skladované jaderné hlavice, které měly být připraveny k odpalu z nedaleké sovětské raketové základny v Rokycanech. Od roku 1965 do
roku 1990 zde nebyl jediný občan Československa. Dokonce byl prý odepřen vstup Československé části delegace, která byla účastníkem cvičení Družba 1985.
V devadesátých letech zde byly skladovány bankovky a
mince, které byly staženy z oběhu v době měnové odluky
od Československé federativní koruny k České koruně.

- Atommuzeum javor 51 otevřelo v roce 2016 první
prohlídkou v sobotu 9. 4. ve 13 hodin.
- Od letošního roku stačí pouze telefonická rezervace na čísle + 420 603 429 896.
je zde i možnost otevření muzea v jiné dny pro
školní skupiny, kluby nebo organizované zájezdy.
- Počet zájemců o prohlídku je omezen. Za rodinu
nebo skupinu stačí vždy pouze jeden telefonát.
- Pro skupinové návštěvy nad 20 osob kontaktujte
pana Milana Skočovského - + 420 603 429 896,
e-mail: zsttop@volny.cz.
- lze domluvit individuální termín i mimo stanovenou otevírací dobu.
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SPOleK ŘiMBABA
Pozvánka na hornické odpoledne
Vážení spoluobčané,
Spolek Řimbaba pořádá 23. 7. 2016 od 13:00 hodin v areálu Řimbaby
hornické odpoledne. V letošním roce, kdy oslavujeme 10 let své činnosti,
to bude již poosmé. Každoročně se snažíme připravit nějakou novou expozici v rámci již 10 let budovaného muzea zaměřeného na hornictví a region. Současně pořádáme v průběhu roku řadu akcí pro děti i dospělé
(Velikonoce, čarodějnice, Mikuláše a Vánoce). Úzce spolupracujeme s obcí.
V letošním roce jsme se aktivně zúčastnili hornického masopustu pořádaného bohutínskými hasiči. Samozřejmě prezentujeme naši obec i na akcích pořádaných ostatními hornickými spolky. Areál Řimbaby s
Řimbabskou štolou má veřejnosti již co nabídnout, probíhá prohlídková
činnost (rozhledna na těžní věži, expozice hornictví, hornický byt, zemědělská technika, betlémy, štola …).

Nosným bodem sobotního odpoledne po zhodnocení deseti let činnosti
spolku, tradiční parádě (průvodu areálem) bude otevření expozice minerálů a mini štolky pod bývalým vodojem. Nebude chybět ukázka vrtání,
bagrování, kovařiny, řezbářství a exotická zvířena. Samozřejmostí je bezplatná prohlídka celého areálu, štoly, rozhledny a projížďka kočárem.
Pro malé návštěvníky je připravena horničina pro malé, aneb „Chcete
být havířem na Kocandě…“
Prodej občerstvení zajištěn. Součástí programu je od 16.00 hodin
hudební produkce.

20. Setkání hornických měst a obcí ČR
a 16. Evropský den horníků a hutníků
V roce, kdy město Příbram oslavuje 800 let svého založení, se
uskutečnilo ve dnech 10. - 12. 6. 2016 již 20. Setkání hornických
měst a obcí ČR a současně 16. Evropský den horníků a hutníků. Pořadatelem bylo město Příbram za přispění příbramských spolků,
Spolku Prokop Příbram a Cechu příbramských horníků a hutníků.
V Příbrami se tato mimořádně vydařená akce konala již potřetí, 1.
ročník v roce 1997, 2. ročník v roce 2006 a letošní.
Vlastní setkání bylo zahájeno v pátek v 19:00 hodin na náměstí
TGM přivítáním a předáním putovního praporu EKHT, následoval
koncert Big Bandu a ve 21:00 hodin následoval průvod - čepobití
z náměstí TGM na Důl Marie. Večerní oslavy vyvrcholily ohňostrojem. Sobotní ráno bylo zahájeno hornickou bohoslužbou na
Svaté Hoře s vysvěcením nového praporu pro VEBH. Následovalo
řazení průvodu a po 11. hodině vyšel vlastní průvod ze Svaté Hory
na náměstí TGM se slavnostní ceremonií na náměstí a předáním
stuh na prapory. Náš spolek s pořadovým číslem 70 byl prvním
z českých spolků (celkově 127 vystupujících, z toho spolků cca 100).
Řimbaba se zúčastnila v nebývalém počtu, z původně 12 registrovaných se počet rozšířil na 20 a celkově nás šlo i s ostatními přidavšími se jistě 40. Nechyběl ani kočár. Většina účastníků kladně
hodnotila protisměrnost průvodu z náměstí TGM do Jiráskových
sadů, mohli jsme se vzájemně pozdravit a vidět prakticky celý průvod. Slabší bylo přivítání na náměstí před tribunou, kde zůstali
pouze praporečníci na stužkování, a většina účastníků parády se
rozprchla za občerstvením. Slavnostní ceremonie se neobešla bez
zdravice našich politických představitelů, je třeba se zviditelnit neb
se blíží volby. Bývalý ministr ﬁnancí Ing. Miroslav Kalousek (TOP
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Nejsou vyloučena další překvapení.
Těšíme se na Vaši účast!
za Spolek Řimbaba Pepík Kovář

09) byl drobně vypískáván. Holt je už v té politice příliš dlouho. Po
15. hodině prošel krátký průvod z náměstí J. A. Alise na Důl Anna,
kde následovalo slavnostní předání praporu VEBH a zpřístupnění
nových prostor s výstavou fotograﬁí a ocelových plastik. Autorem
fotograﬁí převážně z příbramského podzemí je náš člen Mirek Zelenka. Přivítání na Dole Anna bylo zcela v režii PaedDr. Josefa
Velﬂa, ředitele Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace. Nechybělo přivítání bývalého emeritního ředitele o. z. SUL
Příbram Ing. Václava Plojhara, na nového Ing. Zbyňka Skálu se pozapomnělo (nebo už jsem taky hluchý od vrtání). Současný ministr
ﬁnancí si to vyloženě užíval. Byla mu umožněna ražba vlastní měny,
rýžoval zlato, byl zkrátka v pohodě. Na náměstí J. A. Alise jedna
z nejmenovaných členek cechu povídá: „Pane Babiš, jste to opravdu

Vy? A to jste přijel s panem Kalouskem jedním vozem?“ A další
účastnice oslav podotkla, pan Kalousek přede mnou klečel, samozřejmě na Svaté Hoře, a už seděli u jednoho občerstvovacího stolu.
Z této pohody byl ministr ﬁnancí vyveden svým doprovodem, že
už má být někde jinde. „Když já bych radši tady seděl s lidma.“
Kulturní doprovodné akce probíhaly na náměstí TGM, náměstí
J. A. Alise, na Dole Anna a Dole Marie. V neděli bylo centrem setkání náměstí J. A. Alise. Na Novém rybníku a v letním kině probíhala v pátek a sobotu hudební produkce.
Spolek Řimbaba přispěl setkání bezplatnou prohlídkou areálu
Řimbaby a Řimbabské štoly v něděli dopoledne, celkem přišlo přes
150 návštěvníků z Německa, Slovenska i ČR.
Člen spolku Ján Chvalník (současně i člen spolku numismatiků
a betlémářů) zajišťoval na setkání (na náměstí TGM a v areálu Dolu
Anna) ražbu cínových pamětních medailí 20. setkání hornických
měst a obcí.
Členové spolku důstojně prezentovali spolek i obec Bohutín. Autorem fotograﬁí ze setkání je náš člen, zuřivý reportér Mirek Zelenka a fotograﬁe můžete najít ve fotogalerii (www.rimbaba.cz).
Závěrem:
- počasí perfektní
- účast nevídaná
- srdečné ohlasy diváků
- organizace na slušné úrovni
- spokojenost účastníků
Těšíme se na 21. Setkání HMO čR v Chomutově.
Za Spolek Řimbaba Pepík Kovář

ROZPiS PŘiSTAVenýCH KOnTejneRů
Kontejnery budou rozmisťovány od 5. 10. do 17. 10. 2016
dle potřeby v jednotlivých částech obce.

p.Turek tel.: 725 022 736
p. Mezera tel.: 739 434 813, p. Řezníček tel.: 775 607 100
V roce 2016 je celosezónní přistavení velkoobjemových
kontejnérů na biologicky rozložitelný odpad
- bioodpad z domácností, odpad ze zeleně, z údržby parků,
sadů a zahrad občanů.

středa - neděle (5. - 9. října)
Vysoká Pec - na návsi u Cífků a Vysoká Pec - u Mateřské školky
Tisová - náves u vývěsky

Žádáme občany nevhazovat žádný jiný komunální odpad!

pondělí - čtvrtek (10. - 13. října)
Chaloupecká louka - na struhách
Havírna - pod obecním úřadem u garáží,
Havírna - křižovatka k sokolovně
pátek - pondělí (14. - 17. října)
Bohutín - u Vondrášků, Bohutín - u bytovek, Bohutín - u hasičárny
Zároveň žádáme občany,
aby do kontejnerů nevhazovali nebezpečný odpad
- větve, pneumatiky, televize a jiné elektrospotřebiče.
Tento nebezpečný odpad je možno bezplatně předat
po vzájemné dohodě u budovy garáže pod bývalým OÚ na Vysoké Peci.
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S úSMěVeM :-)

V okolní obci na soukrmé farmě je chován zvláštní druh slepice brdské,
která snáší až 10 ks vajec za 24 hodin.

Upozorňujeme houbaře na výše uvedené stádo vysoké zvěře,
která odnáší nepozorným houbařům košíky plných hub.

V současné době je ubytována v obci havířská četa, která má za úkol prozkoumat možnou obnovu těžby olova v lokalitě nad místní hájovnou U Prokopa.

CHKO Brdy zahájí ještě v letošním roce opravu historických vodních struh mezi Pilským a Lázským rybníkem. Předpoklad zahájení plavby pro turisty na nafukovacích
lehátkách je květen 2017. Na realizaci stavby bude dohlížet samotný Fabián. Lehátko s osobou nesmí mít větší rozměr než 2 m délky a 0,8 m šířky. Ponor lehátka nesmí
být větší než 15 cm a celková hmotnost plavidla větší než 110 kg. Plavební kanál bude zakončen malým kamenným tobogánem nad Lázským rybníkem. Viz foto vpravo.

Od 1. října 2016
bude v obci dohlížet na pořádek
a slušné chování občanů
obecní strážnice.

Letní taxi pro všechny věkové kategorie.
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FOTOKROniKA - ReAliZOVAnÉ AKCe ROKU 2016

Realizace měřičů na silnici I/18 .

Probíhající stavební úpravy obecní budovy hasičárny a hostince ve Vysoké Peci č.p. 212.

Oprava budovy
a okolí kabin
SK Litavanu Bohutín.
Zvýšení kapacity šaten.
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FOTOKROniKA - ReAliZOVAnÉ AKCe ROKU 2016

Informativní schůzka z vlastníky přilehlých nemovitostí a začátek výstavby první etapy chodníku podél silnice I/18 z vlastních prostředků obce.

Informativní schůzka z vlastníky přilehlých nemovitostí a realizace opravy vodovvodního řadu v západní části Bohutína.
Výměna nevyhovujícího azbestocementového potrubí. Získaná dotace na výše uvedenou stavbu 250 tis.
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FOTOKROniKA -PlánOVAnÉ AKCe ROKU 2017

Obec požádala o dotaci na realizaci druhé etapy chodníku podél silnice I/18 na rok 2017.

Plánovaná oprava dešťové kanalizace, lávky a místní komunikace. Bylo dokončeno územní řízení
a v současné době probíhají dokončovací práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Zpracováván záměr opravy Vysokopeckého rybníka, vzhledem k současnému nevyhovujícímu technickému stavu - investor SVaK Příbram.

Obec Bohutín požádala na MZE ČR o ﬁnanční dotaci na realizaci druhé etapy splaškové kanalizace části Vysoké Pece,
v návaznosti na již dokončenou stavbu čističky odpadních vod s kapacitou pro celou obec.
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FOTOKROniKA - Dění V OBCi A OKOlí

Probíhající stavební práce na silnici I/18 směr Rožmitál p. Tř. Oprava opěrné zdi a komunikace v obci Vranovice. Oprava propustku u obce Láz.

Rekonstrukce bytového domu na Vysoké Peci - sídliště.

Výsprava baleným asfaltem na místních komunikacích.

Úprava obecních ploch v lokalitě Vysoké Pece.

I tací žijí mezi námi!!! Komupak doma překážel výše uvedený nepořádek?
Divoká skládka směrem na Tisovou.

Čištění příkopu dešťové kanalizace u Vysokopeckého rybníka.
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Studio Relax
Vysoká Pec 89 l tel.: 731 722 480

Krásné a pohodové prázdniny
a hodně odpočinku
Vám přeje Eva Plášilová

Masáže,
pedikúra, manikúra,
kosmetika,
parafínové zábaly,
depilace aj.
Nevíte si rady,
který dárek je ten
pravý?
Prodej dárkových
poukazů!

Přijďte si zarelaxovat a načerpat energii.

ZEMNÍ PRÁCE
- vrtání jam na ploty a sloupky
- kompletní zemní práce
- DOPRAVA
Jiří Koloušek
Vysoká Pec 164
Bohutín 262 41
kolouch.j@seznam.cz
& 722 931 177

www.bagr-klk.cz
OTEVŘENO
KADEŘNICTVÍ na Vysoké Peci
RŮŽENA VÍTKOVÁ

Tel.: 607 165 978
Martin Štěpánek - PLOŠINY
l Tisová 41, 262 41 Bohutín
l e-mail: mps.stepanek@volny.cz
l tel.: 776 692 691

Pronájem kontejnerů (kontejnery všech
různých objemů - 3, 6, 9 m3)
l Odvoz sutí a odpadů
l Odvoz a doprava stavebních materiálů
(písek, kamení, beton, apod.)
l Odvoz kovového odpadu
l Odvoz paliv (dřevo, uhlí)
l Vyklízecí práce (půdy, sklepy, ap.)
l Autodoprava

zájezdní hostinec

l

www:plosiny-stepanek.webnode.cz

Vysoká Pec č.p. 64 / 262 41 Bohutín
e-mail: drmlovka@drmlovka.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.

www.drmlovka.cz
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