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Vážení čtenáři,
návštěvníci bohutínských akcí, především těch adventních,
i letos vám přinášíme pouze několik vzpomínek
v podobě fotografií z adventních akcí z let minulých,
které se bohužel v letošním roce
opět kvůli situaci uskutečnit nemohou.

slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři Bohutínského zpravodaje, návštěvníci Bohutína,
pomalu končí rok 2021 a vy držíte ve svých rukou nové
číslo BZ. Přitom se mi zdá, a možná nejen mně, že léto a
prázdniny byly teprve nedávno. Přicházíme za vámi
s novým zpravodajstvím z naší obce, chceme se s vámi podělit o radosti i starosti, úspěchy i problémy druhého pololetí roku 2021 a nastínit plány do příštího roku.
Velmi mne mrzí, že opakovaně musím konstatovat, že
také toto období nebylo bez omezení, a vzhledem k současné situaci bylo dne 22. 11. na jednání zastupitelstva
obce společně rozhodnuto o zrušení plánovaných akcí, jakými jsou lampiónový průvod, zahájení adventu a Vánoční setkání s hraní dětí v kostele sv. Máří Magdalény
spojené setkáním dětí z mateřské a základní školy na návsi
v Bohutíně zakončené ohňostrojem. Věřím však, že jste si
adventní atmosféru připravili ve svých domovech a že se
setkáme příští rok. Děkuji vám, že jste zodpovědní a ohleduplní sami k sobě, ke svým blízkým v rodinách i ke všem
spoluobčanům.
V jarních a letních měsících se podařilo realizovat několik
velmi pěkných akcí, při kterých jsme se mohli sejít.
Po vítání našich nejmenších občánků, jako první to
byla určitě pouť a její oslavy koncem července. Vydařila se
hasičská fontána, ohňostroj i fotbalový turnaj a útok našich nejmenších hasičů. Další akcí především pro děti byla
už poněkolikáté „Stezka odvahy“, která se konala 21. 8.
2021 v lese u areálu SK Litavan.
V sobotu 4. 9. 2021 se u Vysokopeckého rybníka konalo „Zábavní odpoledne“, kdy jsme se loučili s prázdninami. Nejprve si více než 200 dětí užilo „Pohádkovou
louku“. Děti soutěžily jako o život, dostaly mnoho odměn,
zajezdily si na koních, prošly bludištěm apod. Nakonec si
mohly opéct oblíbeného buřtíka a popít limonádu. Vzhledem k tomu, že „Pecovák“ je vypuštěný a jeho hráz prochází generální opravou, byl další bod programu poněkud
netradiční, nicméně vydařený – „Neckyáda nasucho“. Ani
tady nebyla nouze o smích a veselí dětí i dospělých. Završením příjemného dne bylo promítání letního kina. Aby
obě akce mohly proběhnout, bylo zapotřebí mnoha obětavců z naší obce, kteří se do jejich organizace zapojili,
všem patří velký dík.
V režii Spolku Řimbaba pak proběhla letošní poslední
akce, kdy se lidé mohli sejít – Řimbabská zelňačka. V sobotu 18. září na řimbabské návrší proudily davy místních
i přespolních a odtud se linula libá vůně nejen zelňaček,
ale také jiných dobrot, které soutěžní družstva přivezla. O
hudební doprovod se postaral jako obvykle Cirkus Hulata
a o dobrou zábavu všichni zúčastnění. A protože všechny
zelňačky byly vynikající, zvítězila všechna družstva.
Kdo z vás se nemohl akcí zúčastnit, najdete obrazové
zpravodajství na webových stránkách obce, v sekci fotogalerie, příp. aktuality a na webových stránkách Spolku
Řimbaba.

V říjnu proběhly také v naší obci volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Volilo se jako obvykle ve dvou
okrscích, ve školní jídelně a ve společenské místnosti obecního úřadu. Děkuji všem, kteří k volbám přišli i členům
volebních komisí za jejich práci.
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nebylo
možné uspořádat podzimní setkání jubilantů. Obec však
na své starší občany stejně jako na jaře nezapomněla a
všichni dostali gratulaci, dárky a poukázku na nákup zboží
v jednom ze dvou bohutínských obchodů přímo domů.
Ještě jednou všem jubilantům přeji jménem svým a jistě i
jménem všech Bohutínských především pevné zdraví a
dobrou mysl.
Z kulturních počinů druhého pololetí připomenu ještě
vydání stolního kalendáře na rok 2022, který tentokrát
představuje flóru a faunu Brd. Kdo kalendář neobdržel
prostřednictvím zástupců místních spolků, hasičů a sportovních oddílů, má možnost jeho vyzvednutí na obecním
úřadě.
Také v tomto pololetí jsme v obci stavěli a budovali.
V této době se již těšíme z opraveného chodníku na sídlišti mezi bytovkami ve Vysoké Peci a provedenou úpravou parkovacích míst a komunikace v západní části
Bohutína firmou Sapiko s.r.o., která podala nejvýhodnější
nabídku ze tří uchazečů. Vítězem výběrového řízení na výměnu vodovodního potrubí ze čtyř oslovených firem se
stala 1.SčV a.s., která realizovala úspěšně výměnu vodovodního řadu v lokalitě Bohutína za hasičárnou a 200 m
na sídlišti ve Vysoké Peci, kde jsme v minulosti měli několik rozsáhlých havárií.
Po celý rok pokračuje běžná údržba obce a její úklid, sekání trávy, hrabání listí, úklid hřbitova a okolí kostela i
školy, prořezávky stromů, apod. Je to každodenní práce,
kterou odvádějí pracovníci obce a na kterou jsme si už
zvykli. V zimním období přibude úklid chodníků a prohrnování místních komunikací, které bude letos poprvé
zajišťovat obec nejen čtyřkolkou s radlicí, ale také nově zakoupeným traktorem s novým zimním technickým příslušenstvím. Znovu v této souvislosti žádám všechny
občany, aby parkovali svá vozidla na vlastních pozemcích
a nikoli na místních komunikacích a chodnících. Pokud
jsou auta zaparkovaná v úzkých uličkách, není možné zde
prohrnovat sníh nebo sypat inertním materiálem (traktor
nebo čtyřkolka prostě neprojede stejně jako popeláři) a
nastává situace nepříjemností pro všechny. Zároveň pro-
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sím všechny, dopřejte nám čas na zajištění zimní údržby
v případě sněhové kalamity, vzhledem k rozlehlosti obce
opravdu není v lidských silách, aby byla celá obec prohrnutá a posypaná během krátkého časového horizontu i
v případě, že zahájíme práce v brzkých ranních hodinách.
Připomínám, že v případě potřeby se chodníky i místní
komunikace udržují i několikrát denně. Zkuste na tyto
skutečnosti, prosím, myslet, až začne sněžit a mrznout.
V případě potřeby byly dodány do vybraných lokalit žluté
nádoby s posypem. K samotné větší bezpečnosti silničního provozu byla provedena aktualizace pasportu místních a účelových komunikací, následně umístěny nové
dopravní značky a provedena z technického hlediska výměna nevyhovujících značek.
Z akcí plánovaných na příští rok mimo obecní rozpočet
bych rád zmínil: v 1. pololetí dokončení opravy Vysokopeckého rybníka – investor Svazek pro vodovody a kanalizace, výměnu vodovodního řadu na Havírně – investor
obec Bohutín, podmíněno na základě předpokládaného
zahájení generální opravy silnice I/18 a opěrné zdi – investor ŘSD ČR. Tato akce je plánována již delší dobu, dle
posledních dostupných informací by se tak mělo stát
v roce 2022 a bude to velká akce s řadou dopravních omezení pro nás všechny a především řadou omezení pro vlastníky sousedních nemovitostí, kteří budou před
samotným zahájením stavby pozváni na informativní
schůzku s investorem a zástupci obce dle osvědčené zvyklosti.
Samozřejmě stále čekáme a doufáme ve vybudování Jihovýchodního obchvatu Příbrami, který by naší obci měl
přinést značnou úlevu od stále sílícího dopravního zatížení. V současné době vzhledem k vydanému územnímu
rozhodnutí jsme sice realizaci stavby časově nejblíže, ale
k dnešnímu dni nenastal výkup stavbou dotčených pozemků od vlastníků ze strany investora.
Pokračujeme na již realizovaném cyklo-pěším propoji
mezi obcí Bohutín a městem Příbram další etapou stavebních úprav mezi Bohutínem a Příbramí. Následně by
měla být taktéž v příštím roce instalována lávka na hrázi
Vokačovského rybníka, jako společná investice mezi Svazkem, obcí Bohutín a městem Příbram.
Česká pošta sídlící v obecní budově upravila provozní
dobu. Záměr obce je udržet služby pošty v naší obci v maximálním rozsahu. Na základě žádosti našich spoluobčanů
obec podpoří u budovy obecního úřadu na adrese Vysoká
Pec 140 novou službu v podobě Zásilkovny Z-box.
Dále připomínám rozšíření služeb od 1. 7. letošního
roku na obecním úřadě - možnost platby platebním terminálem.
Naše obec společně s hasiči pomohli v měsíci srpnu
osobně při likvidaci následků tornáda obci Lužice na Moravě. Vedení obce Lužice přijelo následně v říjnu osobně
navštívit naší obec a poděkovat za poskytnutou pomoc.
Svozová firma Rumpold, ohledně odpadového hospodářství se letos osvědčila a v roce 2022 bude probíhat stejným způsobem jako v roce letošním.

V případě přerušení dodávky elektrické energie z důvodu havárie není třeba volat na obecní úřad, ale ihned
nahlásit na bezplatnou linku distributorovi přerušení dodávky, odpověď bohužel vždy zní, že není znám časový horizont odstranění havárie. Jiná situace je ohledně
přerušení dodávky pitné vody, tam je obec z pozice majitele vodovodního řadu informována o havárii a ze strany
provozovatele poskytnuta informace předpokládaného časového odstranění.
Je nutné zmínit skutečnost, na kterou jsem upozorňoval již v minulém čísle zpravodaje, že obec má zájem odkupovat nemovitý majetek do svého vlastnictví /stačí
oslovit vedení obce, nebo jednotlivé zastupitele/. Obec
letos získala takto do svého vlastnictví v podobě odkupu
2 pozemky v celkové výměře 10tis. m2. V tuto chvíli se
uzavírají smlouvy mezi obcí Bohutín a římskokatolickou
církví na vyřešení nevyhovujícího majetkoprávního
vztahu u základní školy a místního kostela. Po zdlouhavém a bezmála tříletém únavném jednání jsme dospěli ke
zdárnému konci. Poděkování patří našemu páteru Robertovi.
Prosím, nedotazujte se na OÚ ohledně prodeje stavebních parcel, obec není realitní kancelář, žádné obecní pozemky neprodává a v nejbližší době ani prodávat nebude.
V letošním roce oslavila naše paní kronikářka Olga Říhová krásné kulaté 80. narozeniny, ještě jednou přejeme
za nás bohutíňáky vše nejlepší a do dalších let hlavně
hodně zdraví.
Zároveň nás bohužel opustili někteří naši spoluobčané
a dlouholetí spolupracovníci obce. Určitě si zaslouží, abychom zavzpomínali na pana Jaromíra Nezbedu, pana
Petra Kadlečka a pana Františka Kostínka.
I přesto, že život a práci nám všem koronavirus a nezbytná hygienická a protiepidemická opatření komplikují,
snažíme se, aby náš život byl příjemný a smysluplný. Zastupitelstvo obce se pravidelně schází na pracovních poradách i veřejných jednáních, plánuje další aktivity blízké
i budoucí. Na Řimbabě pokračují s finančním přispěním
obce stavební práce na opravě areálu a své zázemí zde
našla i místní organizace rybářů. Rovněž s finančním příspěvkem obce probíhá údržba obou sportovních areálů –
tenisového i fotbalového. Pokračují jednání o možnosti výstavby domova pro seniory – domácí péče soukromým investorem, jak bylo zmiňováno již minule. Rovněž
pokračuje komplexní pozemková úprava v katastrálním
území Bohutín, kterou financuje Pozemkový úřad ČR.
Na jaro nadcházejícího roku je plánovaná značná výsadba zeleně v části Vysoké Pece a západní části Bohutína.
Kdo má zájem se na těchto aktivitách výsadby nové zeleně
v obci podílet, bude mít možnost a včas bude informován,
kdy proběhne samotná výsadba.
Doufám, že úspěšně budou v r. 2022 probíhat práce na
2 velkých projektech – odkanalizování splaškové kanalizace ve všech částech obce na již vybudovanou novou čistírnu odpadních vod v části Vysoké Pece s kapacitou 2.320
EO a projekt modernizace budovy základní školy. Držme
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další léta tak, abychom se za svou práci nemuseli stydět. A
nemusí to být nic velkého, ale třeba „jen“ přátelství, optimismus, úsměv či nápad, ochota pomoci nebo se trošku
uskromnit.
Přeji vám všem krásné Vánoce a především pevné
zdraví po celý příští rok. Přeji si, ať nikoho z nás neopouští
chuť do života a radost ze života, nápady, elán a optimismus, ochota k práci i k zábavě a odpočinku. Děkuji vám
všem, kteří jste se na životě naší obce jakkoli podíleli, podílíte nebo podílet budete. Přeji si, aby se nám tu dobře
žilo.
Říká se, že když je člověk zdravý, má tisíc přání, když
nemocný, má jen jedno. Přeji nám všem, abychom měli
nejen tisíc přání, ale abychom si je i splnili.
Ladislav Turek, starosta

palce, aby obec uspěla s již potřetí podanou žádost o fin.
spoluúčast na nákup nového cisternového vozu pro SDH
Bohutín v rámci zařazení JPO III.
Také věnujte pozornost vy, kterých se to týká, nové
platné právní legislativě od 1. 9. 2022 o ochraně ovzduší
– základní povinnosti provozovatele kotle nebo topidla na
pevná paliva vyplývající ze zákona.
Vážení spoluobčané, také druhé pololetí roku 2021
nám přineslo radosti, starosti i situace, s nimiž jsme se
dosud nesetkali - tak už to v životě bývá. Věřím, že stejně
jako zvládáme tento náročný čas, zvládneme společně i

adventní připomenutí
Advent (z latinského adventus –
příchod, myšleno příchod Ježíše) je
v katolické církvi doba přípravná na
Vánoce. Trvá zhruba 4 týdny a začíná první adventní nedělí. Vlastní
kalendářní datum adventních nedělí je pohyblivé, protože čtvrtá adventní neděle připadá vždy na
neděli před 25. prosincem. Čtvrtá
adventní neděle může tedy nastat
mezi 18. a 24. prosincem, tedy i na
Štědrý den. První adventní neděle může být slavena mezi
27. listopadem a 3. prosincem, v tuto neděli začíná i samotný církevní rok. Advent končí na Štědrý den a jeho
délka se pohybuje mezi 22 a 28 dny. Příští den, tj. 25. prosince (Narození Páně) začíná doba vánoční, která končí
v neděli následující po 6. lednu (Zjevení Páně, Tři králové).
Letos začíná advent 28. listopadu a dlouhý je celkem
27 dnů. V jeho průběhu vstoupí Slunce do znamení Kozoroha a tento den začíná zima (21. prosinec).
Podle tradice připomínají jednotlivé adventní neděle
následující:
O první adventní neděli je připomínán druhý příchod
Krista.
Druhá adventní neděle vyzývá k pokání.
Třetí adventní neděle (podle novodobé tradice
stříbrná) vyjadřuje radost z blížící se oslavy narození

Páně. Katolická církev ji nazývá „radostnou“ (gaudete).
Čtvrtá adventní neděle (zlatá) je
již ve znamení příprav na slavnost
Narození Páně. Podle církve jde o
postní (leatare) neděli.
Novodobé pojmenování adventní
nedělí jako stříbrná a zlatá neděle
zřejmě pochází z dob první republiky a bylo převzato z německy hovořících oblastí (Silberner und Goldener Sonntag).
Nejvíce bylo rozšířeno mezi pražskými a židovskými obchodníky a pravděpodobně pochází od zvýšených příjmů
obchodů o dotyčné neděli. V ryze českých krajích se toto
označení nepoužívalo. Další, dnes používané označení
první a druhé neděle adventní, neděle železná a bronzová
je uměle vytvořené, ale používané i v Německu.
Z Německa k nám přišel i dnes nejznámější symbol adventu – adventní věnec se čtyřmi svíčkami, kterým zdobíme své příbytky.
V období adventu se dodržovaly na českém venkově
různé zvyky a konaly obchůzky – např. na Mikuláše nebo
na svátek Lucie, domácnosti se zdobily barborkami (třešňové větvičky trhané na svátek Barbory, pokud rozkvetly,
měla se dívka do roka vdát), apod. Ale o tom zase někdy
příště.
PhDr. Eva Kubíková
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z kroniky obce
„lesní archimédes“ z rožmitálu
– karel GanGloff

zkoušku přísežného zeměměřiče. V roce 1837 pak zakončil studia státního účetnictví a praktické geometrie
na Karlo-Ferdinandově univerzitě a získal povolení
k provádění geometrické praxe.
Při studiu se dost zadlužil, ale
Arcibiskupství pražské nevyslyšelo jeho žádost o náhradu za poplatky s tím, že každý
vrchnostenský úředník se musí
vzdělávat za vlastní peníze. Jako
jistou satisfakci a ocenění jeho
píle mu chrámová kapitula udělila titul lesního inženýra. Plat
mu ale s tímto titulem zvýšen
nebyl.
V lednu 1839 byl převelen do
Červené Řečice, kde prožil dalších 25 let na samotě hájovny
v Zádolí a vykonával dozor nad
veškerými lesy velkostatku.
Kromě vlastní práce byl také examinátorem u zkoušek lesnického
dorostu. Bylo to pro něj jistě
velmi těžké období, byl odvolán s největšího arcibiskupského panství, centra dění a navíc kousek od Prahy.
Ovšem nevzdával se a v roce 1848 patrně stál u zrodu
spolku Česká lesnická jednota. A právě členové této jednoty přiřkli Gangloﬀovi přezdívku Lesní Archimédespři vycházce ze stožecké hájovny na Šumavě členové
jednoty proměřovali kmeny jedlí na jezdecké stezce a
Gangloﬀ zde exceloval se svým vynálezem - kubírovací
holí.
V květnu 1864 byl Gangloﬀ přeložen zpět do největšího lesního celku Arcibiskupství pražského v Rožmitálu p.Třemš. (přes 8200 ha) na místo lesmistra. Bydlel
v bývalé kovárně v č.p. 2 (dnešní Zámecká hospoda).
Kancelář měl ve věži zámku a vedle ní měl svoji velmi
dobře vybavenou zámečnickou a klempířskou dílnu.
Jako lesmistr byl energický a důsledný a např. provedl
systemizaci rožmitálských lesů a vytvořil systém sadby
mladých stromků v uměle vytvořených balech, čímž
chtěl zefektivnit masovou výsadbu. Zlepšoval možnosti
odbytu dřeva a jeho zpracování, budoval lesní i vodní
cesty. Dodnes najdeme např. Gangloﬀův náhon – dnes
zrekonstruovaný, který vede místy souběžně s bývalou
okresní silnicí z Bukové k Padrťským rybníkům nebo
Gangloﬀovu cestu v CHKO. Na zámku založil také
„srážkoměrnou“ čili meteorologickou stanici a byl jejím
prvním pozorovatelem.
Jako člověk byl údajně tichý, hloubavý, studoval
mnoho knih, pracoval v dílnách a vynalézal. V dílnách
sestavoval prototypy svých vynálezů a vstup sem byl
přísně zakázán. Byl autorem řady přístrojů – sestrojil

V našem kraji žilo a žije
mnoho zajímavých osobností,
které zde zanechaly svoji stopu.
Dnes bych vám ráda představila
velmi nadaného, všestranného
člověka, lesmistra a vynálezce,
významnou postavu nejen celého Podbrdska.
Karel Gangloﬀ se narodil 11.
5. 1809 v Praze a pokřtěn byl
Karel Daniel v chrámu sv. Víta.
Jeho otcem byl německý dvormistr sloužící u pražského arcibiskupa Salm-Salma. A je možné,
že na jeho budoucí zaměření
mohly mít vliv časté otcovy výpravy s arcibiskupem Salm-Salmem
do
Rožmitálu
p.
Třemšínem. Tady vedl s lesníky
rozpravy, které
se točily kolem
lesa a lovů jelenů, jimiž byl
Rožmitál vyhlášený.
Karel vystudoval jednoroční
kurz na Královském českém
stavovském
technickém
učilišti v Praze
(1825-1826) a
v letech 18271830 pokračoval ve studiích
lesnictví u polesného Jana Josefa Veselého v Orlických horách na kolovratském panství. Další vzdělání získal u Františka
Oppelta, u něhož byl kresličem. Tady projevil brzy svůj
talent a byly mu svěřovány různé odborné měřičské a
taxační práce, včetně vyhotovování lesnických map.
Po složení lesnické zkoušky s vynikajícím prospěchem nastoupil roku 1831 na vlastní žádost do služeb
Arcibiskupství pražského, usadil se v Rožmitálu p.
Třemš. a pracoval jako lesní úředník, písař. Nicméně
studoval dál a po čtyřech letech složil zkoušku z teoretické i praktické vědy lesnické a o dva roky později
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chovou z tehdejšího Johnsdorfu (dnešní Janov) na
Mostecku. Pečovali o schovanku Kristýnu Matoušovou,
ale jediná zmínka o ní je ze smutečního oznámení Gangloﬀova.
Zemřel 17. 2. 1879 při návratu z inspekční cesty po
rožmitálských
lesích
raněn
mrtvicí. Pochován je na hřbitově ve Starém
Rožmitále
a
jeho hrob zdobí
pomník z bílého
mramoru.
Na jeho počest byl pod
vrcholem Třemšína zbudován
litinový
kříž
(vysvěcen
1895) a památník na Školním
lesním statku
brněnské lesnické fakulty VŠZ (1929, Bílovice nad Svitavou, polesí
Jezírko).
Podbrdské muzeum v Rožmitálu p. Třemš, uspořádalo pod záštitou Ministerstva kultury ČR obsáhlou výstavu věnovanou K. D. Gangloﬀovi (říjen 2019 až únor

např. planimetr (používá se pro přeměnu složitých obrazců v jednoduché), přístroj k redukci délek měřených
po svahu na délku vodorovnou. Jeho vynálezem je např.
několik druhů úhloměrných zrcátek, dendrometrických
přístrojů (dendrometr je přístroj pro měření průměru
kmenů v libovolné výšce), kubírovacích holí.
Svoji pozornost věnoval rovněž zpracování dřeva.
Jeho šindelka (stroj na výrobu šindelů, byl 6x patentovaný) zaznamenala velký úspěch na světových výstavách. Podbrdské muzeum v Rožmitálu p. Třemš. vlastní
repliku šindelky (nechalo ji vyrobit) i originál, který získalo od majitele ze Slovenska. Tento stroj byl vyroben
před 120 lety v Rožmitálu a ještě asi před 20 lety vyráběl šindele v obci Zázrivá. Výrobní kapacita šindelky
byla cca 3000 šindelů za den a obsluhovali ji 3 pracovníci. Ručně bylo možné vyrobit denně cca 150 šindelů.
Gangloﬀ zkonstruoval rovněž např. převozný katr,
stroj na výrobu zápalkových dřívek, stroj na výrobu
ﬂoků do bot (do té doby vyráběny ručně) a větrný regulační motor. Pro potřeby myslivců sestrojil kulobrokovnici ukrytou do vycházkové hole a vábničku na
vábení jelenů. Kromě hroudové sadby lesních sazenic
v balech sestrojil také klučku na dobývání pařezů. Své
vynálezy a postřehy z praxe publikoval v dobovém lesnickém i technickém tisku a nechával je patentovat.
V Rožmitálu se roku 1875 oženil s Františkou Ulri-

2020). Ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd
ČR bylo uspořádáno také odborné kolokvium.
PhDr. Eva Kubíková
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složitá coronavirová současnost…
V současné době jsme
zahlceni zprávami o výskytu již druhým rokem se
vracející infekční nemoci,
ba co více pandemické nemoci_Covid- 19. Začínám
připomínkou, která nás
velmi pobuřuje, štve, nechceme o ní slyšet, bohužel však ji na nás všechny sdělovací prostředky chrlí, nelze jinak.
Pohlédneme-li do historie, najdeme mnohé zmínky o
podobných zákeřných skutečnostech. Morové rány, které
přepadly lidstvo ve velkém počtu obětí. Bída a chudoba
násobená nedostatečnou hygienou, kdy jediným dezinfekčním prostředkem bylo vápno, jež spolehlivě ničilo
mor, ale bohužel již zasypáváním lidských těl v hromadných hrobech.
Španělská chřipka trvala téměř dva roky, její řádění lidstvo děsilo a decimovalo. Mezi recepty, jež měly chřipku

val na Františce, kde sídlil „závodní“ Rudných dolů pro
bohutínský revír. Vyprávělo se o jeho razantnosti a odvážném řešení.
V 50. letech, kdy bylo budováno tzv. sídliště na Vysoké
Peci, byla jedna bytová jednotka vyčleněna pro obvodního, dnes praktického lékaře. Ordinujícím lékařem byl
MUDr. Alexander Matoušek. Lidé nemuseli cestovat za
lékařskou pomocí do vzdálené Příbrami. Pan doktor měl
k dispozici i základní léky, které pacientovi mohl hned
poskytnout, v době chřipek to byla výrazná pomoc. Podobnou ordinaci měli i v obci Láz. Dnes by zřejmě vybavení ordinací nebylo dostačující, kdy patří k běžné výbavě
mnoho odborných přístrojů, zobrazovací techniky apod.
Dostupnost zdravotní péče v Příbrami již je daleko snazší, a tak je
zcela pochopitelné, že malé ordinace byly zrušeny, přesunuty.
Důležitou roli ve zdravotní péči
v letech minulých plnily „porodní
báby“. Jedna sídlila v domě vedle
mlýna Achačových č. p. 22. O babičce Řánkové psal i spisovatel František Zpěvák v knize
Havíři. Popisuje jak „vyplašený“ nastávající otec zvonil
na zvon, zavěšený u dveří tak usilovně a stále žádná odezva. Posteskl si : „….kdybych zvon utrhl, bába stejně neslyší…. „ toto úsloví se přeneslo i do přezdívek, jimiž se
tehdejší havíři častovali.
Pokračovatelkou babičky Řánkové byla paní Marie Říhová z Letné. Ordinace byla zřízena na místě, kde předtím chodili Bohutínští i přespolní na dobré pivo a také si
zahrát kuželky, ale úplně prvně zde byla výrobna sodovky
ﬁrmy Krotký. Po úpravě zde tedy vznikla čekárna a ordinace poradny pro kojence a děti. Ordinoval zde MUDr.
Jiří Štangl z Příbrami. Mnozí znali jeho otce, známého
zubního lékaře, působícího v Příbrami na náměstí.
Do poradny byly zvány narozené děti, to pak byl dvůr
zaplněn kočárky různých velikostí a ta přehlídka dětského oblečení, zavinovaček. Ovšem jednoznačným efektem takových pravidelných poraden byla plná
naočkovanost dětí. Očkovalo se proti záškrtu, spále, pravým neštovicím, černému kašli, tetanu, což byla onemocnění, na která se umíralo. I tuberkulóze a dětské
obrně se právě očkováním dalo zabránit. Vědci přišli se
zázračným objevem, jak si člověk může vytvořit v těle
protilátky, když se mu nejprve očkováním vpraví oslabený zárodek nemoci a tělo si samo vytvoří protilátky,
tak je organizmus schopen nemoci vzdorovat. Objevné a
účinné. Každé děťátko mělo svůj vlastní očkovací průkaz,
všem tak bylo jasné, kdy a
proti čemu bylo očkování
zajištěno. U dospělých se
záznam o tetanu dával do
občanského průkazu, tak
byl v případě nutnosti jaký-

zničit či regulovat její výskyt, patřily účinky česneku, červené řepy, švestkových koláčů nebo se doporučovala
lžička alkoholu do čaje
A jak bylo postaráno o zdraví u nás v obci?
Pamětníci si vzpomenou na doktora Kašiče, na Březových Horách. Byl to původem Jugoslávec velmi oblíbený
a chápající skromného venkovského člověka. Bydlel poblíž Prokopského kostela. Nebo v Mariánské ulici bydlel
Mudr Jaroslav Ptáček, jeho potomci v domě ještě dnes
bydlí. Byl pověstný svým radikálním chirurgickým řešením. Také se vyprávělo o lékaři „havířů“, údajně ordino-
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koli lékař informován, o tom, zda je člověk proti tetanu
očkován. Škoda, že dnes se těchto informací z dokladu
nedočteme!
Pro ženy po porodu působila v obci také terénní porodní bába, dnešními slovy asistentka. Krátce po propuštění rodičky z porodnice přicházela do rodiny, aby
poradila, zkontrolovala a případně usměrnila nezkušené
maminy v době „šestinedělí“. Poradila, jak se postarat
nejen o miminko, ale maminka, „šestinedělka“ o sebe,
dále o plenky, jejich vyvařování a žehlení, aby se skryté
viry a bacily zničily. Všechny maminky v Bohutíně a okolí
znaly sestřičku Šlapákovou nebo dětskou terénní sestřičku Kabátovou. Ta předávala recept na čajíček pro
zklidnění bolavého bříška (anýz s fenyklem a heřmánkem). Maminky s dětmi pozvala do poradny, kde již dopředu byl lékař informován o případných těžkostech, a
tak se snažili problémy vyřešit, aby nebylo nic zanedbáno.V pozdějších letech bylo zařízení zrušeno, a tudíž
bylo nutné, aby si každý svého lékaře zajistil sám v Příbrami.
Ve zdejší základní škole bývala také řada důležitých vyšetření. Po válce se dětem podával rybí tuk, pohmatem
se vyšetřovala štítná žláza. Ke škole zajížděl autobus,
v němž byla pojízdná zubní ambulance., té se samozřejmě
děti velmi obávaly, ale přínos takových prohlídek byl
značný.
V obci pracovala organizace Československého červeného kříže, která zajišťovala mnoho odborných přednášek. Věhlasný chirurg Mudr Trnka, přednášel např. o
prevenci „ prasknutí zánětu slepého střeva“ a jak je důležité nepodceňovat nevinnou bolest břicha.“ Také primář,
internista Mudr Kadeřábek zdůrazňoval „nebezpečné

podceňování bolestí na prsou….“ Infarkt se tehdy léčil
okamžitým klidem a téměř znehybněním postiženého.
Teprve díky výzkumům a zobrazovacím metodám , zaznamenala péče jiné poznatky.
Lékaři z příbramské nemocnice šířili potřebnou osvětu
prevenci a informovali o různých zdravotních problémech dle zvídavých dotazujících. Vždyť ještě před objevením penicilínu, začátek 20. století, byl zápal plic
smrtelným onemocněním, v našem hornickém kraji
k tomu přispívala i silikóza plic „zaprášené plíce“ v důsledku důlní činnosti apod.
Vím, že mnozí čtenáři, pokud nejsou pamětníky, se
pousmívají „nedokonalosti“dřívější doby. V dnešní době
moderních technologií v oblasti zobrazovacích metod, diagnostické techniky jsme svědky pokroku, kdy se daří lékařům rozeznat nepatrné, a tak mohou včas zachytit
zárodky onemocnění. Ale bohužel je i řada neprobádaného, a tak nelze vždy pomoci, jak bychom si přáli. Proto
je velmi potřeba, abychom byli trpěliví a pokorní vůči
všem opatřením a naslouchali odborníkům, abychom se
z nynější situace dokázali dostat.
Všem čtenářům Bohutínského zpravodaje přeji pevné
ZDRAVÍ, klidné Vánoce a v novém roce už jen radostný
život bez covidových opatření
Zdraví Vás Olga Říhová
P.S.: Omlouvám se za omyl z minulého čísla zpravodaje,
kdy jsem uvedla jméno manželů Honzlových, kteří v Bohutíně žili. Správně však mělo být uvedeno manželé
Hanzlovi z Vysoké Pece. Upřímně se za tuto záměnu omlouvám.

nezapomeňte! nezapomeňte! nezapomeňte!
prodej známek na svoz tko
bude zahájen v lednu 2022:

v obecní knihovně v bohutíně:

- budova oú, vysoká pec č.p. 140

- obnovit registraci
na rok 2022
nebo se nově zaregistrovat

- koloniál u heřmanů - bohutín.

- uhradit registrační poplatek.
vývoz do 31. 1. 2022 na staré známky.
na finančním úřadě

na obecním úřadě v bohutíně:

v příbrami:

- uhradit poplatky
za odvoz komunálního odpadu na rok 2022

- uhradit daně z příjmu
a daně z nemovitostí.

- uhradit poplatky za pronájem hrobů.
Prosíme všechny, aby nahlašovali
na OÚ Bohutín ukládání urny do hrobu.
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komunální odpad – vývoz popelnic
litr odpadu. Tzn., že jeden vývoz popelnice 110 litrů stojí vždy 55,-Kč.
Kupony je možné nadále za2860,- kč
Celoroční - 52 vývozů
koupit na Obecním úřadě Bohutín
2310,- kč (v úředních hodinách) a dále v obKombinovaný (sezónní) - 42 vývozů
chodě Smíšené zboží Heřmanová
1430,- kč
1 x za 14 dní - 62 vývozů
v Bohutíně.
55,- kč Vzhledem k tomu, že dochází ke
Jedorázový kupón
snížení ceny za jednorázový kupon,
Zastupitelstvo
obce
Bohutín nebude v prodeji letní kupon a měsíční
se na svém jednání dne 22. 11. 2021 kupon.
usneslo vydat dvě obecně závazné
vyhlášky – o stanovení obecního systému
Poplatky je nutné uhradit do 31. 1.
odpadového hospodářství a o místním 2022. Na kupony-známky z roku 2021 se
poplatku za odkládání komunálního od- bude vyvážet do konce ledna 2022.
padu z nemovité věci. Obě
Vývoz komunálního odpadu bude
obecně závazné vyhlášky
i nadále zajišťovat ﬁrma Rumpold
vycházejí z platné legisa vývozním dnem zůstává čtvrtek.
lativy s účinností
Prosíme, abyste kolem nádob na vešod 1. 1. 2022.
kerý odpad udržovali čistotu a pořádek.
Při zachování kuponového systému
Zimní období:
platby dochází ke
1. 1. 2022 – 30. 4. 2022
změně ceny za vývoz
a 1. 10. 2022 - 31. 12. 2022.
popelnic. Ceny kuponů
Letní období:
vychází ze sazby po1. 5. 2022 – 30. 9. 2022
platku 0,50 Kč za jeden
druh kupónů
- vývozů

cena za vývoz
- popelnice 110 litru

knihovna
Z novinek z našeho kraje:

Ve druhém pololetí roku 2021 pokračoval
v knihovně běžný provoz, otevřeno bylo i celé
prázdniny. Díky Knihovně Jana Drdy v Příbrami – oddělení regionálních služeb se podařilo přes 200 knih z výměnného fondu
vyměnit k radosti čtenářů i mé za nové. Nákupem knih jsme rozšířili také vlastní
knižní fond, takže je z čeho vybírat. Zastoupeny jsou všechny žánry – beletrie pro
děti i dospělé, literatura faktu i naučná.
Stále jsou hodně žádány detektivky, romantické romány, historické romány i
ságy, někteří čtenáři se vrací ke klasické
literatuře.

františek Švamberk
lovy a doprovody na brdech
– jak název napovídá, kniha je věnována myslivcům a lovům zvěře, které
byly Brdy vždy plné.
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jiří sankot

Vzhledem k pandemii nemoci covid-19 je nutné stále
dodržovat zvýšená hygienická opatření – vstup je možný
jen s nasazeným respirátorem, omezen je počet současně
přítomných čtenářů, probíhá průběžná desinfekce povrchů i rukou knihovnice a čtenářů. Knihy se nadále vrací
bezkontaktně a než jsou zařazeny do polic, zůstávají 72
hodin v karanténě. Bohužel stále není možné studovat
v knihovně pamětní knihy obce, které se nesmí z prostor
knihovny odnášet.

renesanční pitaval z podbrdského kraje
– ve dvou dílech přináší autor příběhy, které se odehrály
v 16. a na počátku 17. století, jak je zaznamenali
písaři. Významným pramenem pro poznání života, starostí, radostí i zločinu a
trestu jsou vzácně dochované
úřední knihy města Rokycany. Součástí knih je i slovníček dobových pojmů.

Vážení čtenáři Bohutínského zpravodaje,
přeji vám a vašim blízkým příjemné svátky vánoční
i celý příští rok. Přeji vám pevné zdraví, hodně radosti
a pohody. Přeji vám přátele, na které se můžete
spolehnout a oni na Vás. Přeji vám, aby váš život
byl takový, jaký si přejete vy sami.
PhDr. Eva Kubíková

jiří jankovič,
ondřej javořík
příbramsko z nebe
– obrazová publikace.

kvíz aneb jak známe bohutín
1. z kterého roku pochází
první písemná zmínka
o bohutíně?
a) 1379

3. patří do katastru obce nově
vznikající lokalita rusalka?

5. nachází se základní škola
stále na stejném místě?

a) Ano

a) ano

b) Ne

b) ne

4. v bohutíně vznikla první
měšťanská chlapecká a dívčí
škola na českém venkově.
jejím ředitelem a zakladatelem
byl karel peták. kdy to bylo?

6. byl ve škole zřízen tzv. „polévkový ústav-polévkárna“?

b) 1286
c) 1417
2. obec se skládá ze čtyř částí,
která je nejstarší?
a) Bohutín
b) Havírna

a) ano
b) ne

a) 1. 4. 1909
7. v obci najdeme dva rybníky.
označují názvy „vokačovský
rybník“ a „dozďák“ jeden z nich

b) 1. 4. 1907

c) Tisová
d) Vysoká Pec
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nebo je to název obou rybníků?
a) je to jeden rybník
b) jsou to dva rybníky
8. v obci máme několik církevních staveb. nejznámější je kostel svaté maří magdaleny. kolik
tu najdeme kapliček?

10. pan václav mádle nalezl
fotograﬁi dnes již neexistujícího
domku pana kropáče. víte,
kde stával?
a) na jeho místě byla postavena
v akci z prodejna potravin,
dnešní školní jídelna
b) na jeho místě je dnes parkoviště u vysokopeckého rybníka

a) žádnou
b) dvě

9. jak se jmenuje ulice, v níž
bylo letos obnoveno komenského stromořadí?

11. dekret o udělení znaku a
praporu obci bohutín předal
předseda poslanecké sněmovny
parlamentu čr pan václav klaus
při slavnostním aktu 12. 7.
1999. kdo z těchto starostů dekret přebíral?

a) třída karla petáka

a) jindřiška kovářová

a) třída j. á. komenského

b) roman kupka

c) tři

c) ladislav turek

12. kdy byla obnovena slavnost
vítání občánků?
a) 3. 6. 2012
b) 1. 5. 2011
13. byla v tisové knihovna?
a) ano
b) ne
14. protéká bohutínem říčka
litavka?
a) ano
b) ne
15. který mlýn na litavce je
dosud funkční a můžeme si zde
koupit mouku?
a) achačův mlýn
b) kleinertův – dubských mlýn

Řešení kvízu najdete na posledních stránkách našeho zpravodaje.

obecní úřad bohutín
obec bohutín
vysoká pec č.p. 140, 26241 bohutín
tel.: 318 676 224
starosta tel.: 725 022 736
adresa datové schránky: qr6ank2
více zde: www.obec-bohutin.cz
1. místostarostka - Mgr. Lenka Říhová
- rihova@obec-bohutin.cz

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

2. místostarostka - Mgr. Klára Bambasová
- bohutinskyzpravodaj@seznam.cz
hlavní účetní - Marie Šedivá
- masasediva@seznam.cz

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

obecní knihovna - PhDr. Eva Kubíková
- knihovnabohutin@seznam.cz
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jsem vděčný……. pro přátele
za partnera, který noc co noc pomačká peřiny,
protože není venku s někým jiným.
za daně, které musím platit,
protože to znamená, že mám stále zaměstnání.
za nepořádek, který musím uklízet po oslavě,
protože to znamená, že jsem obklopen přáteli.
za šaty, které jsou mi trochu těsné,
protože to znamená, že mám co jíst.
za trávník, který je třeba kosit, okna, která je třeba umývat
a okapy, které je třeba natírat,
protože to znamená, že bydlím ve svém domě.
za všechny stížnosti, které poslouchám na vládu,
protože to znamená, že máme svobodu projevu.
za volné parkovací místo, které je až na konci parkoviště,
protože to znamená, že mohu chodit.
za vysoký účet, který platím po večeři s blízkými,
protože to znamená, že jsem štědrý a mám někoho rád.
za únavu a bolavé svaly na konci dne,
protože to znamená, že jsem byl schopný těžce pracovat.
za otravný budík, který musím ráno vypnout,
protože to znamená, že jsem ještě naživu.
a konečně za tuto zprávu,
protože to znamená, že mám přátele, kteří na mě myslí.
a ještě něco ….
Říká se, že člověk potřebuje jen jednu minutu,
aby zjistil, že se mu nějaká osoba líbí.
Jednu hodinu, aby ji správně poznal.
Jeden den, aby ji začal mít rád nebo ji začal milovat.
Ale potřebuje celý život, aby na ni zase zapomněl.
Přátelství je prostě přátelství.
Dej přečíst tato slova všem, na které nechceš zapomenout.
Pokud to neuděláš, znamená to, že stále jen spěcháš ……..
(autor je neznámý, ale jistě moudrý)
Do BZ zaslala PhDr. Eva Kubíková

křížovka

Citát Trobisch: Někoho milovat, znamená především přijmout ho ... tajenku najdete na posledních stránkách našeho zpravodaje.

společenská rubrika
Naši jubilanti - I. pololetí 2022
leden
Hlaváčková Dagmar
Kolář Karel
Nusl Blažej
Mrkáček Pavel
Petýrková Helena
Prudká Ludmila

Nuslová Anna
Zemková Marie
únor
Landauer Ervín
Teska Josef
Landauerová Marie
Holeček Jiří
Budařová Iva

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

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

březen
Kubík Jaroslav
KocourkováVěra
Štěpánek Josef
Kiršnerová Marie
Cisárová Jarmila
Kubíková Eliška
Šefrna Jiří
Bělka Pavel
Divišová Gabriela
Šedivý Vlastimil
Pﬂéger Josef
Budař Karel
Dubský Rudolf
Vokálek Jiří
Němeček Jaroslav
Žlutický Jaroslav
Aksamitová Jiřina
Podzimková Hana
Vávrová Věra
Sedláčková Vlasta
Bezouška Vladimír

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

duben
Růžičková Marie
Beranová Marie

Bohutín
Havírna
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Kropáčková Elena
Menc Vladimír
Kubíková Blažena
Hrdina František
Pekárová Jiřina
Mašek Jan
Melicharová Ludmila
Oktábec Zdeněk
Kavková Jaroslava
Mejzr Petr
Randa Jaroslav
Zikánová Jaroslava

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

květen
Piklová Monika
Kubát Emil
Lžičařová Dita
Bernat Petr
Kubíková Milena
Bělková Hana
Puchernová Anna
Ric Ladislav
Mezerová Ludmila
Kříž Josef

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

Fotograﬁe v rubrice ,,Naši jubilanti” jsou ze setkání
z minulých ročníků a jsou pouze ilustrativní.

Průšová Anna
Jarošová Ivana
Pantoﬂíček Jiří
Němečková Jiřina
Formánek Josef
Pavlíček Josef
Fukanová Zdeňka
Bolinová Zuzana
Stehlíková Eva
Poslušná Dagmar
Čermák Jaroslav

Hyspecký Antonín
Nováčková Ivona
Vávra Josef
Říha Josef
Milcová Anna
Čáslava Jiří

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
Bohutín
Bohutín

červen
Humlová Marie
Mrkáčková Zdenka
Vaňková Květuše
Oktábcová Věra
Mádle Václav
Bambasová Olga
Šindelář Josef
Kiršner Václav
Šilhan Jaroslav
Reichenauer Armin
Zárubová Květuše
Limpouchová Jana
Dupák Jaroslav
Kubík Prokop

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Havírna
Vysoká Pec
Havírna
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
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V í t á m e n o vé ob čá n k y

O pustili ná s

Období 1. 7. 2021 do 23. 11. 2021
Datel Oliver

Bohutín

Johecová Eliška

Bohutín

Pelčáková Aneta

Bohutín

Slávik Teodor

Období 1. 7. 2021 do 23. 11. 2021
Ďurišová Jindřiška
Havírna
Chmátalová Alžběta
Havírna
Kadleček Petr
Vysoká Pec
Kostínek František
Vysoká Pec
Kovář Miroslav
Havírna
Vyskočil Luděk
Vysoká Pec

Vysoká Pec

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

svatba

Dne 7. srpna 2021
si v brdských lesích
řekli své ano
manželé
Dagmar a Jan Kochovi.
Oddávajícím byl
starosta obce Bohutín
Ladislav Turek.
Přejeme novomanželům
hodně štěstí
na jejich společné cestě životem.
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mateřská Škola

Letos v září jsme přivítali v mateřské škole třináct nových školáčků. V průběhu prvních týdnů probíhala postupná adaptace dětí na nové prostředí, kamarády i paní
učitelky. Děti novou situaci zvládly vcelku velmi dobře a
již v polovině září jsme se vydali na výlet do nedaleké Čechovy stodoly v Bukové u Příbramě, kde jsme zhlédli výstavu Podbrdských skřítků. V tvořivé dílně si děti vyrobily
malého skřítka pro štěstí.
V zářijových dnech byla naším cílem návštěva zážitkového parku Zeměráj v Kovářově, kde si děti mohly pohrát v malé dětské vesničce, ale zároveň se seznámily
s výrobou přadýnek z lněných vláken a s výrobou keramiky na starém hrnčířském kruhu. Za pomoci instruktorky a paní učitelek si děti vyrobily malé hliněné
amulety. Pro většinu dětí bylo velkým zážitkem i krmení
oveček.

V měsíci říjnu jsme vyrazili na výlet do Sladovny
v Písku do tzv. Mraveniště. Děti se na několik málo hodin
proměnily v malé mravenečky. Získaly mnoho nových informací o tomto živočišném druhu i o životě v mraveništi
samotném. V Mraveništi, které připomínalo malé bludiště, si děti zadováděly. Jde o soubor prolézaček, tunelů,
klouzaček, ale i drobných zákoutí, kde si děti mohou odpočinout nebo si zahrát drobné hry.
Koncem října jsme se ještě jednou vydali do Čechovy
stodoly v Bukové u Příbramě na tzv. Dýňování. Pro děti
byla připravena stezka odvahy, kde plnily předem připravené úkoly. V tvořivé dílničce si vyrobily malé dýně z překližky.
V říjnu do mateřské školy zavítalo divadlo Řimbaba
s veselou Vodnickou pohádkou. S divadlem spolupracuje
MŠ již několik let a výsledek je vždy zaručený. Vtipné a
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humorné pohádky se líbí dětem i všem dospělým v MŠ.
Na začátku listopadu nás navštívila pí Lenka Hamajdová se svým profesionálním hudebním pořadem „Pohádka z písniček“. Programem byly děti nadšené. Téměř
po celou dobu zpívaly, hrály na Orfovy rytmické hudební
nástroje i tančily. V listopadu jsme také přivítali v MŠ maňáskové divadlo Zvoneček. Společně s dětmi jsme zhlédli
pohádku „O Koblížkovi“. Zábavná, ale i poučná pohádka
se dětem také velmi líbila.
Začátkem prosince navštívil naši mateřskou školu četrík. Děti mu zazpívaly oblíbené čertovské písničky a za
odměnu dostaly sladkosti, ovoce i drobné dárky.
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Všem
přejeme krásné
a klidné prožití
vánočních svátků,
pevné zdraví a štěstí
v novém roce
kolektiv MŠ:
Mgr. Lenka Říhová,
Šárka Moulisová,
Andrea Sochorová Dis.,
Jana Hanusová,
Bc. Eva Plášilová,
Václava Cífková,
Marcela Tomšíčková.

Po celý rok s dětmi zpíváme písničky, učíme se celou
řadu básniček a říkadel, hrajeme s dětmi pohádky i sportujeme. Přiměřenou formou jim předkládáme informace,
které vycházejí ze školního vzdělávacího programu MŠ.

základní Škola
Vážení čtenáři Bohutínského zpravodaje,

a procvičovali, než jsme se pustili do učební látky nové, letošní. Pro plynulejší přechod a zvládnutí potřebných znalostí a dovedností navíc nabízíme od září našim žákům zcela
zdarma doučování. Společně vše zvládneme!

žijeme v bouřlivém čase, kdy jsou naše životy, ale i společenské poměry zcela jiné, než jsme byli zvyklí – o dost obtížnější a náročnější. S o to větší nadějí vyhlížíme adventní čas
a dobu Vánoc, které chceme naplnit radostí, klidem, rodinnými setkáními a vzájemnou pospolitostí. Děti se těší na Ježíška, začínají přípravy na nejkrásnější svátky v roce.

I naši noví prvňáčci nastoupili do školy statečně a zodpovědně v rouškách za doprovodu rodičů. Dnes už jsou suverénně „zajetí“ ve školních radostech i povinnostech a všichni
se moc snaží. Přeji jim ze srdce i přes netradiční vstup do
školy šťastné a úspěšné vykročení na cestu ke vzdělání a k

Rádi bychom se s Vámi podělili o zprávy z našeho školního života, který je i v letošním roce
ovlivněn pandemií covid-19. I přesto
se ale my všichni, pedagogové, žáci i
jejich rodiče, maximálně snažíme o to,
aby školní výuka probíhala co nejlépe a
nejúčinněji.
Do nového školního roku vstoupila
velká část žáků po loňské dlouhodobé
distanční výuce vyvolané koronavirovou epidemií. Byla to pro všechny
zúčastněné nesnadná zkušenost, na
kterou jsme se ale předem snažili důkladně připravit, abychom se s ní „poprali“ co nejlépe. Od začátku školního
roku jsme v naší škole opět ani chvíli
nezaháleli a v rámci adaptace po distanční výuce jsme s žáky důkladně
opakovali loňskou učební látku. Vše
jsme poctivě vysvětlovali, prověřovali
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porozumění životu a světu i s jeho pravidly a nejasnostmi. Ať
se jim v naší základní škole líbí a ať se na ni každý den těší.

Ti stáli, plni očekávání z nadcházejících slavnostních
chvil, u svých rodičů a odvážně se na vyvolání představovali
ostatním. Paní ředitelka spolu s panem starostou jim předávali šerpy a paní vychovatelka jim podávala velké kornouty
vyrobené jejich novou paní učitelkou. V kornoutech děti
našly plno školních potřeb a trochu sladkostí. Po slavnostním uvítání a fotografování na školní zahradě doprovodili
šesťáci naše nejmenší špalírem ostatních žáků do první
třídy. Tam už byl pro ně nachystán další program. Děti se
usadily podle svých značek do lavic, na kterých měly připraveno opět plno dárků, pomůcek i několik učebnic. Ze všech
dárků jim udělal asi největší radost roztomilý medvídek
mýval, kterého jim ušila naše šikovná paní zástupkyně.

Ve škole pracujeme v současnosti v několika projektech,
např. jsme Škola podporující zdraví, Aktivní škola. Naše
škola také úspěšně využila výzvy OP VVV č. 02-20-080 – Šablony III, která je poskytována z Evropských strukturálních
a investičních fondů a pracuje od 1. 1. 2021 na projektu ZŠ
Bohutín 080. Projekt je zaměřený na další rozvoj školy a jeho
cílem je personální podpora v podobě školního psychologa a
pro žáky projektový den ve škole. Od září 2020 dále pracujeme v projektu Pomáháme školám k úspěchu Nadace e
Kellner Family Foundation. Snažíme se usilovně naplnit vizi
tohoto projektu a být školou, kde: "Každý žák se učí naplno
a s radostí a své učení si řídí." Tedy školou, kde každý žák s
potěšením i kriticky užívá texty různého druhu a kde panuje
kultura příznivá pro učení každého, dětí i dospělých.

Ve třídě všechny děti a jejich rodiče ještě jednou přivítala
paní učitelka a představila prvňáčkům jejich kamarádku be-

Během prázdnin jsme ve škole opět zrealizovali celou řadu
oprav a úprav za účelem zlepšení prostředí či zvýšení bezpečnosti žáků. Byly dokončeny drobnější úpravy interiérů
tříd a jejich vybavení. Některé třídy byly vybaveny zcela novými lavicemi a židlemi, do dalších dvou tříd byly nainstalovány interaktivní tabule s moderním softwarem.
Za možnost mít takto pěkně vybavenou a návštěvníky obdivovanou školu zaslouží velké poděkování náš zřizovatel obec Bohutín v čele s panem starostou Ladislavem Turkem.
Pro práci školy je také velice důležitá dobrá spolupráce s
partnery - Školskou radou, SRPŠ a místními spolky. Klíčová
je pak pro nás právě podpora zřizovatele školy – obce Bohutín. Jsme rádi, že škola patří mezi priority obce a velice si
toho vážíme.

rušku Marušku. Ta se stane třídním maskotem a bude děti
doprovázet na školních výletech a společně zažijí plno zábavy, objevů a poznání. Na tabuli měli prvňáčci nalepené berušky se svými jmenovkami a jejich prvním úkolem bylo
najít berušku se svým jménem. To všichni dobře zvládli a
jako odměnu si odlepili čokoládovou berušku u svého jména.
Na závěr slavnostního dne se malí žáčci naučili se svojí paní
učitelkou roztomilý taneček o berušce, který si společně zatančili.

Srdečně děkuji všem, kdo podporují naši školu. I přes složitou situaci jsme v Základní škole Bohutín připraveni poskytovat našim žákům co nejkvalitnější vzdělání a zároveň
na ně výchovně působit tak, abychom je připravili zvládat
čím dál náročnější a komplikovanější problémy současného
světa.

Přeji všem žáčkům zdárný vstup do školy a plno nových
kamarádů.

Dovolte mi, abych Vám všem, milí čtenáři Bohutínského
zpravodaje, dále všem zaměstnancům ZŠ Bohutín i našim
žákům a jejich blízkým popřála klidné prožití nadcházejícího
adventního období a šťastné a pohodové vánoční svátky. Do
nového roku 2022 pak kromě štěstí, radosti z pracovních i
osobních úspěchů všem přeji hlavně pevné zdraví. Těším se
s Vámi se všemi na další dobrou spolupráci, které si nesmírně vážím.

Mgr. Jitka Mrázová, třídní učitelka 1. třídy

zebra se za tebe nerozhlédne
V pondělí 6. září se žáci první až třetí třídy zúčastnili preventivního programu „Zebra se za tebe nerozhlédne“.

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy

Tuto preventivní aktivitu si pro naše žáky připravily paní
učitelky ve spolupráci s Policií ČR. Hlavním cílem bylo seznámit děti se zásadami správného přecházení vozovky a
pravidly provozu na pozemních komunikacích. Žáci si
během programu zopakovali dopravní značky a dozvěděli se,
jak se správně chovat v dopravních situacích. Na preventivní
program poté navázaly paní učitelky při hodině předmětu
Člověk a svět.

první školní den našich prvňáčků
Letošní školní rok byl již tradičně slavnostně zahájen na
školní zahradě. Po uvítání všech žáků, rodičů a učitelů paní
ředitelkou a panem starostou přišli na řadu naši nejmladší
žáčci. V letošním školním roce nastoupilo celkem 28 dětí, z
toho 12 kluků a 16 holčiček.

Mgr. Martina Berkovcová, školní metodik prevence
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turisticko-ekologická vycházka 1. a 2. třídy
V pátek 10. 9. 2021 se žáci 1. a 2. ročníku vypravili se svými
třídními učitelkami a paní vychovatelkou na turisticko-ekologickou vycházku. Naším cílem byl les za hřištěm Litavanu
Bohutín.
Tento den krásně svítilo sluníčko a cesta na hřiště pěkně
ubíhala. Malí žáčci ještě ve škole před odchodem obdrželi
pracovní listy s úkoly a dostali informace, co je během vycházky čeká.
Po příchodu na hřiště se děti rozdělily do několika skupinek. Malé prvňáčky si mezi sebe rozebrali již zdatnější druháčci a stali se jejich kapitány. Všichni společně plnili úkoly
a řešili hádanky na pracovních listech. Druháčci odpovědi
zapisovali a prvňáčci je malovali.

turisticko-ekologická vycházka třeťáků a páťáků

Posledním úkolem bylo postavit domeček z přírodnin pro
lesní zvířátka nebo skřítky. Tohoto úkolu se zhostili všichni
velmi zodpovědně a s nadšením. Vzniklo několik velice pěkných staveb. Kromě stavění domečků žáci ještě hledali a přinášeli různé přírodniny.

Ve středu 8. září 2021 se třeťáci a páťáci vydali na turisticko-ekologickou vycházku.
Nejednalo se o úplně krátkou vycházku, cíl byl až na Pilské nádrži.

Vycházka se všem velice líbila a děti si odnášely nejen vyplněný pracovní list, ale i
spoustu nových poznatků.
Mgr. Jitka Mrázová, třídní učitelka 1. třídy

dopravní hřiště příbram – 5. třída
V pondělí 13. 9. 2021 žáci páté třídy vyrazili na dopravní hřiště v Příbrami, aby prokázali svoje znalosti a pokusili se získat
svůj první průkaz cyklisty.
Nejprve si v učebně vyslechli přednášku
pana Stoklasy a pak nasadili na hlavy přilby a na kolech vyrazili na dopravní hřiště,
aby se poprali se všemi zákeřnými křižovatkami. Pokud žáci udělali na křižovatce
Cestou tam jsme zvolili rychlejší
tempo a musíme děti pochválit, že
statečně zdolaly kopcovitý terén Brd!
Odpočinek a svačina nás čekaly až na
příjemném přírodním posezení u Pilské nádrže. Vysvětlili jsme si účel této
nádrže nejen v současnosti, ale i v historii.
Cesta zpět ubíhala z kopce rychleji,
tak jsme čas využili nejprve na návštěvu a ochutnávku vody z lesní studánky a později děti hledaly houby. A
našly!
Celé prosluněné dopoledne uteklo
rychle a děti ani nechtěly věřit, že už
se musíme vrátit ke škole a jet domů.
Mgr. Lenka Malá
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znaků uvnitř kolektivu třídy. Jelikož nám počasí přálo, vydali jsme se po obědě pěšky na hrad Zvíkov. Cesta dlouhá
pět kilometrů nám rychle utekla, neboť jsme si celou dobu
vesele povídali. Areál hradu Zvíkov nabízí několik krásných
výhledů na vodní nádrž Orlík, mj. také na soutok Vltavy s
Otavou. Po návratu z vyčerpávající túry se děti šly zchladit
do místního bazénu. Poté již následoval odpočinek a příprava na večeři. Po setmění žáky čekala noční hra. Na trase
osvětlené jen svíčkami se děti vypořádaly s vlastním strachem. Nakonec to všichni zvládli a s dobrým pocitem šli
spát.

nějakou chybu, nemuseli platit pokutu, ale dělali dřepy. Někteří si docela slušně zaposilovali a dřepů museli udělat poměrně dost. Na závěr se opět všichni vrátili do učebny a psali
test. Žáci byli šikovní, svůj první řidičák získali, kromě

Druhý den dopoledne čekaly děti sociálně psychologické
hry, které byly v režii školní psycholožky. Nejprve jsme se
opět zaměřili na to, co máme společného a co nás spojuje,
což dokreslila vytvořená síť z provázku. Každý z nás si odvezl
kousek této třídní sítě na ruce jako náramek připomínající
přátelství uvnitř třídy. A vzhledem k tomu, že pochval není
nikdy dost, přidali jsme na náramek korálek, při jehož předávání každý někoho ocenil. Poté jsme program trochu odlehčili a společně se zasmáli při týmovém stavění věže ze
špejlí.

jednoho, všichni. Ze svého první řidičáku měli velkou radost, protože zjistili, že vůbec není jednoduché pohybovat
se v silničním provozu a odpovědět správně na otázky z dopravní výchovy.
Mgr. Ilona Chvalníková, třídní učitelka 5. třídy

Po dobrém obědě a poledním klidu jsme se opět vydali na
procházku přírodou k soutoku Otavy a Lomnice. Cestou nás
sice zastihlo několik přeháněk, díky tomu ale byla cesta dobrodružnější a zpestřená tím, že jsme hledali úkryty před deštěm. Naštěstí vždy po chvíli pršet přestalo, a tak jsme
pokračovali dál. Poslední večer jsme vzhledem k počasí strávili uvnitř. I tak jsme se ale hodně nasmáli při hře se slanými
tyčinkami. Poté už jsme si jen povídali, vyprávěli různé zážitky a děvčata si zaplétala barevné pramínky do vlasů.

adaptační kurz – 6. třída
V termínu od 15. – 17. 9. 2021 se 6. třída zúčastnila adaptačního kurzu. Celá třída se společně s třídní učitelkou,
školní psycholožkou a asistentkou pedagoga vydala do rekreačního zařízení Štědronín, které se nachází na břehu Orlické přehrady poblíž hradu Zvíkov.
Cílem adaptačního kurzu bylo nastavení pozitivní atmosféry ve třídě, utužení vztahů mezi žáky, seznámení s novým
třídním učitelem, ale i nastavení pravidel a hranic, které je
třeba respektovat.

Poslední den jsme se po snídani sbalili, vyklidili pokoje a
společně jsme zhodnotili adaptační kurz. Děti byly spokojené, všem se na kurzu moc líbilo a doufáme, že zase brzy
budeme moci vyrazit na další třídní výlet.

Po příjezdu do střediska jsme se ubytovali, prošli se po
přilehlém okolí, prozkoumali místní hřiště a zahráli si několik her zaměřených na hledání společných vlastností a

Ing. Michaela Melicharová, Mgr. Pavlína Vyšínová, PhD.

exkurze orlík
Dne 20. září se žáci 4. a 5.
třídy zúčastnili exkurze do
vodní elektrárny Orlík.
Měli možnost podívat se
do samého jádra elektrárny.
Dozvěděli se spoustu nových
informací, viděli různé stroje,
které napomáhají k chodu
vodní elektrárny, místo,
odkud se elektrárna řídí, zjistili, jak vypadají turbíny a
transformátory a v také již
vědí, jak funguje přeprava
lodí přes hráz. Páni průvodci
byli velice vstřícní a zodpověděli všechny zvídavé dotazy,
a že jich bylo!
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Velmi děkujeme panu Bělskému za zprostředkování a
hasičům za cenné informace.
Mgr. Karolína Šuchmanová,
Mgr. Martina Berkovcová

leonardo da vinci
V pondělí 4. října 2021 se
v tělocvičně ZŠ Bohutín objevily kopie obrazů, nákresy vynálezů i jejich repliky. Vše
připravila historická skupina
Renegáti ve svém novém programu Leonardo da Vinci.
V úvodu nás její členové
seznámili s životem Leonarda
da Vinci. Pomocí dramatizace, četby dopisů nebo deníku
Leonarda jsme prošli obdobím od jeho dětství až do závěru
života. Leonarda známe hlavně jako malíře, ale rozsah jeho
zájmů byl mimořádně široký. Kvůli potřebě dokonalého
zobrazení lidského těla se zabýval anatomií, je autorem celé
řady technických vynálezů.

Naše další cesta vedla dále na zámek Orlík a byla zakončena u Schwarzenberské hrobky. Exkurze včetně počasí se
nám velmi vyvedla a my se již těšíme na další.
Mgr. Lada Žáčková a Mgr. Ilona Chvalníková

exkurze - sdh bohutín

V další části programu si děti mohly prohlédnout nejen
kopie nejznámějších obrazů, ale i repliky Leonardových vynálezů. Jednalo se například o most bez spojovacích prvků,
předchůdce bicyklu, přístroj pro měření směru a síly větru,
střelné zbraně…

V pondělí 20. září 2021 se žáci šesté, sedmé a osmé třídy
vydali na exkurzi do místní požární zbrojnice, kde se jich
ujali dobrovolní hasiči.
Ti je nejprve seznámili s historií sboru, protože sbor dobrovolných hasičů má v Bohutíně dlouholetou tradici. Přiblížili žákům také dětský tým, který se pravidelně schází,
účastní soutěží a zlepšuje své dovednosti v hasičském
sportu. Hasiči dětem vyprávěli, k jakým případům vyjíždějí,
a poučili je, jak se chovat při požáru, kam mají zavolat, co
říct a jak nejlépe popsat situaci.

Pak členové skupiny Renegáti pomocí malých modelů vysvětlili dětem, jak fungoval Leonardův bubínek, natahovací
autíčko, tank nebo létací stroj na lidský pohon.

Dobrovolní hasiči žákům ukázali hasičskou výstroj a výzbroj a zájemci měli možnost si obléknout zásahovou helmu
a teplu odolné oblečení. Dále si žáci
mohli prohlédnout náčiní, které
hasiči používají
při požáru či výjezdu, a mohli si
vyzkoušet, jak do
sebe nářadí pasuje. Asi největší
zájem byl o hasičská auta, do kterých žáci mohli
usednout, nebo
alespoň nahlédnout.
Z této exkurze si
všichni odnesli mnoho důležitých a zajímavých informací.
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Bylo to velmi zajímavé interaktivní seznámení s tímto géniem lidstva, který si zaslouží náš obdiv i po více než 500 letech od svého úmrtí.

listy. Naším průběžným úkolem bylo hledat sošku Panny
Marie Svatohorské a zaznamenat její polohu do mapky Svaté
Hory. Poté jsme navštívili Pražskou kapli, kde jsme na stropě
luštili jména svatých. Odtud jsme se vydali do Krápníkové
kaple, která je tvořena umělými krápníky a je opravdu nezvyklá a zajímavá. Na závěr paní učitelka zodpověděla naše
zvídavé dotazy a převyprávěla nám pověst o zázraku, díky
kterému se panu Procházkovi na Svaté Hoře uzdravil zrak.

Mgr. Lenka Malá

rodičovská kavárna
V pondělí 18. 10. 2021 se konala ve 2. třídě rodičovská
kavárnička. Cílem setkání bylo seznámit rodiče s vyučovací
metodou p. prof. Hejného, podle které učíme na naší škole
matematiku již několik let.
Nejprve jsme rodiče seznámili s historií a se vznikem této
metody, potom představili rozdíly mezi tradiční výukou matematiky a novou koncepcí. Tato nová koncepce přispívá k
rozvoji matematického myšlení dětí, jejich intelektových a
komunikačních schopností a dovedností, tvořivosti, dokonce i sociálního chování.
Většinu z těchto schopností můžeme rozvíjet pomocí různých prostředí, v nichž hraje životní zkušenost dítěte klíčovou roli. Práci v několika těchto prostředích si rodiče
vyzkoušeli. Stali se tak na chvíli žáky a zkusili si na vlastní
kůži, jak taková hodina matematiky ve třídě vypadá. Všichni
pracovali na zadaných úkolech s velkým elánem, radili se při

Nakonec jsme navštívili baziliku, kde si
děti mohly sednout do lavic a prohlédnout si
hlavní oltář a varhany.
Před cestou zpět jsme ochutnali teplé svatohorské oplatky. Byly moc dobré. Zpáteční cesta
byla už příjemnější – po Svatohorských schodech,
které jsme měli za úkol spočítat. Někteří se v počítání ztratili, ale čtyři žáci číslo téměř treﬁli.
Schodů je celkem 365, stejně jako dnů v roce.
Na Svaté Hoře je mnoho dalších zajímavostí a určitě jsme ji nenavštívili naposledy.
Mgr. Lenka Malá
skupinové práci, ukazovali si svá řešení úloh a přicházeli na
matematické řešitelské strategie – tzv. fígle.

nejkrásnější jablíčka 2021

Všem zúčastněným rodičům děkujeme za spolupráci. Věříme, že se opět brzy setkáme.

V pátek 22. října 2021 se v družině ZŠ Bohutín konala
naše tradiční podzimní soutěž O nejkrásnější jablíčko.

Mgr. Miloslava Sláviková a Mgr. Lenka Hošková

Ve středu 20. října 2021 se žáci 3. třídy vydali do Příbrami
na Svatou Horu. Ranní cesta vedla do táhlého kopce, a tak
jsme se všichni v podzimním ránu opravdu zahřáli.

Loni se z důvodu zavření škol nemohla uskutečnit, a tak
jsme se na ni letos obzvlášť těšili. Stoly byly plné jablek nejrůznějších barev i velikostí. O krásnou výzdobu soutěže se
zasloužili žáci 1. třídy, kteří vyrobili roztomilé ježečky z
brambor a šípků, další žáci nám přinesli dýni a třeťáci vyzdobili okna jablíčkovými výkresy.

Nahoře na nás čekala paní učitelka Traxlerová, která se
stala naší průvodkyní. Rozdala nám do skupinek pracovní

Od rána výstavu navštěvovaly jednotlivé třídy a žáci hlasovacími lístečky rozhodovali o výsledku soutěže. I letos se

exkurze 3. třídy na svatou horu
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Na prvním stupni se žáci seznámili pomocí ﬂashcards se
základní slovní zásobou, která je pro tento svátek typická.
Také vypracovali několik pracovních listů, kde se například
naučili přídavná jména nebo části lidského těla. Zahráli si
několik typických her, například balení do toaletního papíru
(výroba mumie). Závěrem si zazpívali halloweenské písničky
- např. Knock knock, trick or treat?, Five little pumpkins, ....
Na druhém stupni jsme žákům pustili strašidelné video, se
kterým následně pracovali. Dále si poslechli píseň Halloween
a poté doplňovali ztracená slova do textu. Pomocí článku si
připomněli historii Halloweenu a závěrem zodpověděli několik otázek.
Během netradičních hodin jsme ochutnali několik výborných a speciálně vyrobených sladkostí (prst čarodějnice, perníkový pavouk, marcipánový duch, muﬃn s čarodějnicí).

sešla jablíčka opravdu krásná, zejména zajímavě barevná –
od zelené přes žlutou a červenou. Nejvíce všechny upoutalo
právě úplně tmavě červené jablíčko, které moc k vidění nebývá.

Žáci se naučili mnoho nových slovíček a netradiční výuku
si užili. Už teď se těšíme, co přinese Halloween v roce 2022.
Ing. Iva Ježková a Mgr. Lenka Hošková,
vyučující anglického jazyka

A jaké soutěž dopadla? V kategorii Nejkrásnější jablíčko 1.
místo obsadila Simonka Kozelková ze 2. třídy, 2. místo patří
Kryštofu Slabyhoudkovi ze 4. třídy a 3. místo získalo jablíčko Nikolase Leiše z 1. třídy.

Šesťáci a sedmáci v planetáriu

Zároveň vždy hledáme největší jablka výstavy. Letos jich
bylo pět. 1. místo patřilo shodně Simonce Kozelkové a Lindě
Jarolímkové, 2. místo obsadila dvě maxijablka - Pepinky Kotroušové a Elišky Jelínkové a 3. místo získalo jablko Nely
Kazdové.

V pondělí 8. listopadu navštívili žáci šesté a sedmé třídy
se svými učitelkami Hvězdárnu a planetárium v Českých Budějovicích.
Nejprve se při programu Náš vesmírný domov v kinosálu
seznámili podrobněji se sluneční soustavou. Celé povídání
bylo doplněno snímky z kosmických sond a animacemi z

Všichni hlasující měli na všechna jablíčka velkou chuť a
vůbec se jim nedivím, protože byla škoda se na ně jen dívat.
Však se do nich někteří majitelé po ukončení výstavy s chutí
zakousli…
Mgr. Lenka Malá

halloween ve škole
Poslední říjnový týden proběhl na naší škole Halloween,
a to v rámci anglického jazyka.Vyučující tohoto předmětu a
někteří žáci se převlékli do kostýmů čarodějnic, kostlivců,
zombíků apod.
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Vyučování v tandemu má přínos pro děti i učitele a zatím
není v České republice na školách běžným jevem. Jde o speciální druh výuky, též označované jako párová, kdy jsou
během vyučování ve třídě dva učitelé. Ti vyučují žáky společně ve vzájemné spolupráci, při níž je uplatněn tzv. princip
3S, což je společné plánování, výuka a reﬂexe (hodnocení).

dílen NASA a ESA. V druhé polovině programu se žáci podívali do planetária, ve kterém jim pan průvodce ukázal hvězdnou oblohu plnou různých souhvězdí.
Žáci měli na pana průvodce mnoho zvídavých otázek a
byli nadšení, že si mohou vesmírné dobrodružství prožít.
Mgr. Martina Berkovcová a Ing. Michaela Melicharová

Tandemová výuka může být velmi různorodá. Záleží na
rozdělení činností dvou kolegů – učitelů, na jejich vzájemné
dohodě. Není přesně deﬁnováno, jak by měla tandemová
výuka vypadat. Oba vyučující mohou kdykoliv zasáhnout do
výuky a vést hodinu. Stejně tak oba plánují průběh hodiny
a připravují pomůcky pro žáky. Ve vedení výuky se učitelé
během hodiny střídají.

využití tabletů v projektu evropský den jazyků
V listopadu na naší škole proběhl projekt – Evropský den
jazyků (European Day of Languages), který je iniciativou
Rady Evropy ve Štrasburku. Každoročně se slaví od roku
2001. Vizí tohoto svátku je propagace jazykové i kulturní
rozmanitosti a studium jazyků v evropských zemích.

Tato metoda přináší možnost skutečně individuálního
přístupu k žákům, dynamičnost a pestrost výuky a také jednoduchý způsob, jak udržet pozornost všech žáků.

Projektu se účastnili žáci 3. - 9. ročníku. Žáci byli náhodně
rozděleni do skupin. Každý tým měl jazyk/stát a jeho úkolem bylo zjistit několik zajímavých a přínosných informací.
Veškeré údaje vyhledávali společně a využívali tablety. Nalezli také zvukové nahrávky, které ostatním pouštěli nebo
se je snažili interpretovat. Získané informace použili na
tvorbu plakátu o daném jazyce/ státu. Závěrem vše před spolužáky prezentovali. V jazykové učebně pak žáci sedmé třídy
vystavili několik plakátů na nástěnku.

Používání moderních technologií a práce v týmu byla pro
žáky zábavnější než frontální výuka. Také si myslíme, že pro
dnešní děti je to jedna z možností, jak i lépe pochopit probírané téma, protože tablety umí dobře ovládat. V prezentacích se objevilo i několik pro nás zajímavých informací.
Těšíme se na další školní rok a novinky, které se zajisté v
tomto projektu objeví.

Jsme velice rády, že vedení školy nám umožnilo tento
způsob výuky v našich třídách zavést a že nás v naší práci
podporuje. Právě takto lze i ve velmi početných třídách
uplatnit individuální přístup ke slabším žákům. Jsme přesvědčeny, že každý žák se může díky naší pomoci naplno učit
a zažívat úspěch. Párová výuka pomáhá tuto vizi efektivně
naplňovat.

Ing. Iva Ježková, Mgr. Lenka Hošková

tandemová výuka – nic lepšího neznáme
V letošním školním roce byla na naší škole v 1. a ve 2.
třídě v hodinách českého jazyka a matematiky zavedena tandemová výuka.

Mgr. Jitka Mrázová, Mgr. Miloslava Sláviková
a Mgr. Lenka Hošková
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plavecký výcvik 1. – 4. třídy

Březnice. Ve třídě se také nacházejí letáčky z některých
středních škol. Během listopadu absolvovali deváťáci pod vedením paní psycholožky Vyšínové testy profesní orientace,
jejichž výsledky bude v následujících týdnech paní psycholožka konzultovat na schůzkách s žáky a jejich rodiči. Tématem budoucího studia se učitelé zabývají i v ostatních
předmětech. V pracovních činnostech si žáci zkusili nanečisto vyplnit přihlášky, při výchově k občanství a při češtině
se učili, jak sepsat profesní životopis. V rámci povinně volitelných předmětů cvičení z českého jazyka a cvičení z matematiky, ale i v rámci bezplatného doučování probíhá
příprava na přijímací zkoušky. Držíme našim deváťákům
palce, aby si zvolili takový obor, který je bude naplňovat a
budou v něm úspěšní.

Od září do listopadu 2021 žáci 1. – 4. třídy absolvovali
plavecký výcvik v Příbrami. Letos naštěstí nebyl z epidemiologických důvodů předčasně ukončen.
Žáci byli rozděleni do dvou skupin podle věku. Někteří se
teprve seznamovali s technikou plavání, jiní se v ní již zdokonalovali. Všichni, i ti nejmenší, plavali ve velkém bazénu.
Třídy absolvovaly desetihodinový kurz bez problémů,
osobní posun byl znatelný u každého jednotlivce. Děti zároveň trénovaly i skoky do vody a zkoušely také plavání pod
vodou. Nejvíce se těšily na poslední hodinu, kdy si v bazénu
hrají.
Na závěr si dobrovolníci zasoutěžili ve svých třídách v plavání na 25 metrů a všichni dostali Mokré vysvědčení. Děti si
při jeho zakládání do svých portfolií mohly porovnat, o kolik
se zlepšily od loňského roku. A zlepšily se hodně.

Mgr. Lenka Brabcová

Mgr. Lenka Malá

příprava na volbu povolání v 9. třídě
Již od začátku školního roku 2021/2022 žáci 9. třídy přemýšlejí, na jaké střední školy zašlou své přihlášky a zda si
zvolí maturitní či učební obor. V tomto nelehkém rozhodování se jim snaží pomoci všichni učitelé, zvláště pak výchovná poradkyně, školní psycholožka a třídní učitelka. Na
podzim žáci obdrželi Atlas školství, kde jsou uvedeny informace o všech středních školách a oborech studia ve Středočeském kraji. Zároveň je zde možné najít internetové odkazy
na stránky konkrétní školy a termíny dnů otevřených dveří
na jednotlivých středních školách. Dnů otevřených dveří se
může každý zúčastnit individuálně, podle svého zájmu. Někteří zástupci středních škol přijíždějí přímo za žáky, v ZŠ
Bohutín proběhla např. beseda se zástupcem VOŠ A SOŠ

sdh vysoká pec
Je tady předvánoční čas a my bychom vás rádi seznámili
s tím, co se u nás událo v druhé polovině roku 2021.

bavení a připevněno dřevěné zábradlí pro lepší bezpečnost.
Zakoupena byla nová motorová pila, ta bude sloužit pro
technickou pomoc sboru.

V červenci se již tradičně náš sbor zúčastnil zpívající vodní
fontány na koupališti v Bohutíně, která opět sklidila velké
ovace u diváků.
V měsíci srpnu se za účasti zastoupení dvou členek našeho sboru: Jarky Hudečkové a Martiny Kvapilové vydali hasiči z Bohutína na pomoc s odklízecími pracemi po tornádu
na Moravu do obce Lužice.
Naši členové ve spolupráci s obecním úřadem pomáhali
při úklidu rodinného domu p. Kostínka, který byl naším
dlouholetým členem.
Prázdniny nám skončily a my jsme se dali do práce v naší
hasičárně, kde byla udělána nová podlaha, koupeno nové vy-
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které jsme si sami připravili. Zároveň jsme zde poděkovali
za společnou práci za uplynulý rok všem členům, jelikož v
prosinci bohužel nebudeme pořádat výroční valnou hromadu z důvodu zhoršující se epidemiologické situace.
Na závěr bychom chtěli ještě pogratulovat k jubileím: našemu dlouholetému starostovi sboru panu Kšandovi, který
oslavil 65. narozeniny, a paní Horákové, která oslaví 75. narozeniny. Oslavencům přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let. Bohužel nás potkaly i dvě smutné události, a to, že
nás opustili dva dlouholetí členové sboru p. Kostínek a p.
Kadleček.
Na začátku října jsme se zúčastnili námětového cvičení,
které pořádali kamarádi z SDH Láz, kde jsme si vyzkoušeli
hledání osoby, která se ztratila mezi Bohutínem a Lázem. I
tady jsme zjistili, že jsme sehraní, a pohřešovanou osobu
jsme našli.

Je na místě poděkovat Obecnímu úřadu Bohutín za výbornou spolupráci a doufáme, že i nadále budeme moci v
tomto duchu pokračovat.
Všem občanům Bohutína, a to nejen jim přejeme krásné
prožití vánočních svátků strávených v kruhu rodiny, hodně
zdraví, štěstí a pohody v roce 2022.

V polovině listopadu ještě před zhoršujícími se vládními
restrikcemi jsme se sešli v hasičské zbrojnici, kde jsme uspořádali pro členy a členky sboru posezení s občerstvením,

Za SDH Vysoká Pec Eva Plívová

sdh bohutín
SDH Bohutín započal svou druhou polovinu roku 2021
spoluorganizováním zpívající vodní fontány v pátek o bohutínské pouti. Nepodíleli se aktivně pouze na fontáně, ale
na průběhu celé poutě vůbec. V sobotu totiž dle loňského
modelu otevřeli hasičárnu k pouťovému setkání ve stanu,
pokračovali i v neděli. V neděli organizovali pouťový miniú-

tok na hřišti v areálu SK Litavanu Bohutín,
jehož se zúčastnili stávající, ale i budoucí
malí hasiči z Bohutína.
Ve druhé polovině srpna se zástupci
sboru společně se starostou obce a zástupci sboru z Vysoké
Pece vydali na Moravu do obcí, jež byly zasaženy tornádem.
Největší část svého pobytu strávili v obci Lužice, jíž také
obec Bohutín poskytla ﬁnanční dar na obnovu majetku.
Úkolem hasičů bylo vyklizení pozemku, který byl zasažen
tornádem – vyklízení nepořádku, tahání dřeva a prořezávka.
Mimo to se hasiči setkali se zástupcem sboru z SDH Hrušky,
jemuž právě bohutínští hasiči poslali ﬁnanční dar. I přestože
na Moravě byla tato skupina až několik měsíců po „tornádu“,
tedy v době, kdy již nebylo „nic“ vidět, zasáhlo je to. Domy
bez střech, kostel bez věže, pozemky bez domů a obrovská
skládka mezi vesnicemi, která jednoznačně „říkala“, co to
bylo za hrůzu.
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Bohutínští hasiči se každoročně zapojují do Pohádkové louky, kde mají děti možnost zhlédnout hasičskou
cisternu a vyzkoušet si, jak se pumpuje a hasí ruční džberovou stříkačkou.

V říjnu také přijeli do Bohutína zástupci moravské, hasičům známé obce Lužice. Tamní starosta a místostarosta přivezli pěvecký spolek, jehož jsou členy, aby s hasiči a staostou
obce strávili příjemné okamžiky, poznali naši obec, popovídali a také zapěli některé písně ze svého repertoáru. Program byl velice nabitý, ale bylo potřeba, aby poznali co
nejvíce. Poděkování za poznávací rychlovku patří: starostovi
obce, zástupcům sborů z Bohutína, Vysoké Pece a Lázu, p.
Kovářovi, p. Šimánkovi a p. Dubskému.

Další akce se uskutečnily v říjnu. Během první říjnové soboty se vydali na námětové cvičení s lázskými a vysokopeckými hasiči. Tentokráte hledali ztracenou osobu. I přes jistou
sehranost sborů bylo patrné, že v této činnosti (vyhledávání
osob) je ještě co zlepšovat. Zakončení a závěrečné hodnocení proběhlo na Plzeňce, kde jim starosta obce poděkoval
za pouťové oslavy.

Na konci listopadu, den před 1. adventní nedělí přivezli
hasiči vánoční strom, jenž letos na náves věnoval ze své za-
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žilý hasič in memoriam. Láďa se tak připojil ke skupině 5
zasloužilých hasičů, kteří již titul získali v předchozích letech.
Bohužel vám musíme oznámit, že se nebude konat ani
Výroční valná hromada ani hasičský ples. Jediné, co zatím
zůstává „otevřené“, je masopust. O jeho konání budeme informovat na stránkách obce.
Přejeme čtenářům Bohutínského zpravodaje i všem ostatním lidem, aby si zachovali čistou mysl, nenechali se
ovlivňovat pochybnými informacemi a hledali jen to pozitivní. Krásné vánoční svátky a v novém roce přejeme pevné
zdraví, štěstí a pokud možno normální žití…
Za SDH Bohutín Klára Bambasová

hrady starosta sboru Jarda Nusl. Strom tedy od 28. 11. 2021
svítí, bohužel se u něj oﬁciálně nesejdeme a nedáme si lahodný hasičský svařáček… Ve stejný den, a to k večeru se konalo v hasičské zbrojnici školení výjezdové jednotky.
Během roku se hasiči několikrát scházeli na brigádách,
které věnovali úklidu, přestavbě v garáži, opravě techniky a
také sběru železného šrotu, který proběhl i na podzim. Děkujeme všem, kteří do sběru přispěli.
Náplní jejich několikaleté činnosti je taktéž hasičský dohled při zápasech 1. FK. I přes určitá omezení se fotbaly konaly a hasiči museli občas i „zakročit“.
SDH Bohutín se dne 12. 11. 2021 „skloňoval“ i v Přibyslavi. Rodina Ladislava Turka st. tam přebrala titul Zaslou-

sport
V uplynulé podzimní části si naše mužstva vedla následovně. Obě družstva dospělých hrají ve svých soutěžích „standardním“ způsobem, tedy ve čtrnácti
respektive třináctičlenných skupinách, systémem každý
s každým 2x (doma/venku), přičemž po odehrání poloviny utkání následuje zimní přestávka. Speciﬁkem soutěží dospělých na našem okrese zůstalo i pro současný
ročník pravidlo, které v případě nerozhodného výsledku
po devadesáti minutách přisuzuje každému ze soupeřů
bod a o pomyslný bonusový bod se kopou penalty, v soutěžích tedy neexistuje remíza. „Áčku“ s bilancí 5-2-1-5 (5
výher po devadesáti minutách, 2 výhry po pokutových
kopech, jedné penaltové prohře a pěti prohrách v základní době) a ziskem 20 bodů patří průběžné 7. místo.
Zároveň se díky výhrám nad Pičínem a Luhy probojovalo
do třetího kola Okresního poháru, ve kterém nastoupí
cca v polovině března proti Sedlčanům „C“. „Béčko“ má
bilanci 5-1-1-5, získalo 18 bodů a je prozatím osmé. Dorostenecká I. A třída se hraje stejný způsobem jako soutěže dospělých s jednou výjimkou, kterou je konečné
rozdělení bodů v případě nerozhodného stavu po odehrání základní hrací doby. Dorostenecké družstvo hrající
I. A. třídu přezimuje na druhém místě s bilancí 10-0-3 a

fotbal
sk litavan bohutín, z.s. - zpráva předsedy
Vážení přátelé bohutínského fotbalu,
v následujících řádcích bychom vás rádi seznámili
s děním v našem SK v uplynulém období, tedy po podzimní části sezóny 2021/2022.
Pozitivní zprávou pro výkonnostní (amatérský) fotbal
byl fakt, že po více jak roce a půl byla připravená část sezóny dohrána v celé plánované délce, ale to trošku předbíháme.
Pro sezónu 2021/2022 jsme podali přihlášky opět pro
dvě ryze bohutínská družstva dospělých a ve spolupráci
s Podlesím pro šest sdružených družstev mládeže. „Áčko“
bylo přihlášeno do okresního přeboru, „Béčko“ do III.
třídy, jedno družstvo dorostu již tradičně do krajské I. A.
třídy a druhé stejně jako družstva žáků a přípravek do
okresních soutěží. I v letošním roce funguje předpřípravka pro ty nejmenší.
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ňujícími opatřeními v souvislosti s onemocněním
COVID-19. Chtěli bychom proto všem popřát, pokud
možno, co nejkratší trvání těchto omezení a co nejrychlejší návrat do „normálního“ života. Což by zároveň znamenalo, že i my fotbalisté nebudeme muset trnout a
lámat si hlavu nad tím, jakým způsobem a zda vůbec budeme zase moci pokračovat v hraní našeho milovaného
fotbalu“
Co se týká mimofotbalového dění v našem klubu, tak
ani zde nezahálíme. Mimo standardní práce týkající se
údržby travnatých ploch jsme během podzimu vy . Vy budovali jsme nové střídačky a provedli odbagrování části
valu nad autobusovou zastávkou, který bude sloužit pro
uložení kontejneru na bio odpad. V rámci dětského
koutku došlo k vybudování oplocení kolem rybníčku. Na
konci října, tedy v netradičním termínu způsobeném také
COVIDEM, se uskutečnila Výroční členská schůze,
v rámci které bylo voleno vedení našeho SK na další čtyři
roky. Jako statutární zástupce byl zvolen Jan Bittner. Do
výkonného výboru byli dále zvoleni Vít Nusl, Lukáš Heřman, Ondřej Bauer, Vladimír Průša ml., Jan Novotný a
Bohumil Šípek. V rámci administrativy jsme se věnovali
zpracování několika dotačních výzev vypsaných Národní
sportovní agenturou a přípravě vyúčtování již získaných
prostředků pro rok 2021.
Na závěr bych rád poděkoval všem hráčům, trenérům a
vedoucím za předvedené výkony v uplynulé části sezóny
a s tím spojenou reprezentaci bohutínského fotbalu. Poděkování dále patří všem, kteří nás v této, pro všechny
nelehké době, podporují, především pak Obci Bohutín,
ﬁrmám SAPIKO, AUTCOM, DTA GROUP, NOBILES,
Hovnocuc.eu, LAMA PB a LINORIC, a v neposlední řadě
také rodičům a fanouškům.
Speciální poděkování za dlouholetý přínos našemu SK

ziskem třiceti bodů. Okresní přebor dorostu se hraje
dvoukolově, v rámci podzimu se odehrají 2/3 zápasů základní části, zbylá 1/3 se dohrává na jaře, následuje nadstavbová část, kdy družstva z první poloviny tabulky hrají
znovu dvoukolově systémem každý s každým o „Přeborníka okresu“ a zbylá družstva stejným systémem o zbylé
pořadí. Družstvo dorostu hrající Okresní přebor v průběhu podzimu odehrálo devět zápasů ze základní části a
je první s dvaadvaceti body a bilancí 7-1-1. Soutěže starších a mladších žáků se hrají jednokolově, následuje nástavba, která se hraje stejným způsobem jako v Okresním
přeboru dorostu. Starší žáci jsou po základní části na
prvním místě, i když jen díky lepšímu celkovému skóre,
než dosáhla Jesenice, při bilanci 12-0-1 a se ziskem 36
bodů. Mladší žáci dosáhli na bilanci 3-2-7 a s 11 body
skončili jedenáctí. Mistrovské soutěže přípravek se hrají
jednokolově, po odehrání základní části jsou družstva
rozdělena dle umístění do tří skupin, v rámci kterých se
hraje dvoukolově. Starší přípravka při bilanci 5-0-1 a stejném bodovém zisku 15 bodů jako Spartak Příbram „B“ a
1.FK Příbram kvůli horšímu skóre skončila po základní
části „až“ třetí, ale společně s oběma příbramskými celky
postoupila do skupiny o „Přeborníka okresu“, kde ještě
stačila odehrát dva zápasy a s bilancí 0-1-1 je prozatím
s jedním bodem šestá. Mladší přípravka v základní části
skončila pátá se šesti body a bilancí 2-0-3, toto pořadí posunulo družstvo do skupiny o konečné 8.-14. místo, ve
kterém odehrála ještě tři zápasy a s bilancí 0-0-3 je prozatím na šestém místě této skupiny. To by bylo vše, co se
týká systémů jednotlivých soutěží a základních statistik.
Bližší hodnocení přenechám zástupcům jednotlivých
mužstev/kategorií.
Na závěr této sportovní části ohlédnutí bychom si dovolili vyslovit jedno přání: „Žijeme ve zvláštní době a
všichni se více či méně musíme potýkat s opět se zpřís-
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po dlouhé době, co opravdu hráli fotbal. Dvě prohry znamenaly, že jsme se museli trochu více namotivovat a neustávat v poctivém tréninku. K tréninku musím dodat,
že kluci dělají maximum a i docházka byla velmi kvalitní.
A to také vedlo k tomu, že zbytek zápasů jsme kromě
utkání na Dobříši vyhráli. Po půlce sezóny, deseti výhrách
a třech prohrách, nám patří 2. místo s odstupem 4 bodů
na suverénní Rožmitál. Nejen výsledky byly ke spokojenosti, ale i některé zápasy byly velmi pohledné a výkony
dělaly radost všem zúčastněným.
Poslední zmínkou a vlastně i pochvalou pro některé kluky
je účast na zápasech B týmu dospělých, kde si vedli velmi
dobře a významně pomohli ve většině zápasů. Doufejme,
že druhá část sezóny bude pokračovat dle plánu a bude
pro nás stejně tak úspěšná jako podzimní část.
Závěrem klasické fotbalu zdar a Litavanu zvláště.
Jan Novotný

patří Jardovi Čápovi, který se po skončení podzimní části
rozhodl ukončit působení u kategorie dospělých a dále
také Františku Polákovi a Vladimíru Průšovi, kteří se
svorně rozhodli již na říjnové Výroční členské schůzi opětovně nekandidovat na funkce ve vedení našeho SK.
JARDO, FANDO a VLÁĎO, ZA VŠE MOC DĚKUJEME!
Za výbor SK LITAVAN Bohutín, z.s. Jan Bittner, předseda
klubu

sk litavan bohutín – dospělí
SK Litavan Bohutín má dva týmy dospělých. Tým A
hraje okresní přebor a za podzimní část získal 20 bodů ze
13 zápasů a přezimuje na 7. místě tabulky. Dále odehrál
dvě kola okresního poháru, ve kterém postoupil do jarní
části této soutěže. Mužstvo B odehrálo v okresní soutěži
(o třídu níže než A mužstvo) dvanáct utkání a s 18 body
obsadilo 8. příčku. Oba týmy dospělých odehrály mnohá
utkání s velkým přispěním našich dorosteneckých nadějí.
Děkuji všem našim fanouškům za potřebnou podporu a
přeji jim i všem čtenářům krásně prožitý čas vánoční a
hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Jaroslav Čáp

mládež
Po několika měsících se podařilo odehrát celou polovinu soutěže bez přerušení. Do zápasů v okresním přeboru se zapojilo kvarteto našich mládežnických týmů,
sdružených s hráči Podlesí, a nevedli si vůbec špatně.
Starší žáci ročník 2007/2008 v podzimní polovině odehráli 13 zápasů a usadili se na prvním místě tabulky, kdy
vyjma jednoho utkání nenašli přemožitele. Tento tým se
opírá o silný ročník 2007, který v minulosti získal několik medailových umístění v nižších kategoriích a určitě by

dorost
Krajská soutěž dorostu pro sezónu 2021/22 začala
koncem srpna a ze zkušeností z předchozí sezóny byl začátek plný obav, jak bude vše vypadat. Nikdo nedokázal
předpovědět hygienickou situaci, a tak nám nezbývalo
než se vrhnout do práce a čekat, zda bude všechno v normálu. Nakonec se celá podzimní sezóna celá odehrála bez
omezení.
A jak to tedy vypadalo? V jednoduchosti řečeno jsme
trochu zaspali začátek. V srpnu nebyli kluci ještě všichni
k dispozici na trénincích a plánované přátelské utkání
nám soupeř na poslední chvíli odřekl. Vstoupili jsme do
soutěže venkovním zápasem 22. 8. v Psárech. Bohužel
zde se projevila nerozehranost. Na střely na bránu 3:22 a
na góly 2:1. Výsledek nepotěšil, ale průběh sliboval
možné zlepšení. Další zápas doma se silným Rožmitálem
se nám také nepovedl a to také přisuzuji ještě vlivu nerozehranosti a hledání optimálního složení. Vždyť to bylo
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najů, kde dosahují v těžké konkurenci zajímavých výsledků. Získané zkušenosti se určitě projeví ve zlepšené
hře v jarní soutěži.
Poslední tým, který bojuje o body v soutěžních kláních,
je mladší přípravka, ročník 2013 a ml. Tento tým v základní skupině odehrál 5 zápasů, z čehož dvakrát vyhrál
a třikrát sice o jeden gól, ale prohrál. Tento bodový zisk
pro další pokračování v soutěži zařadil kluky a děvčata do
prostřední výkonnostní skupiny. V té začali dvěma prohrami, ale výkony byly povzbuzením do jarních bojů.
Skutečně posledním týmem, sice bez tabulek a výsledků, je fotbalová minipřípravka. Zde se začínající fotbalisté a fotbalistky seznamují s hrou jménem
kopaná. Hlavním cílem je však u dětí probudit zájem o
sport všeobecně, o což se snaží trenéři hlavně různými
sportovními hrami zaměřenými na všeobecný pohyb a
práci s míčem.
Co nás těší, je počet dětí zejména v přípravkách a
zájem rodičů, bez nichž by děti sportovat nemohly. Víme,
jak náročné je skloubit všechny aktivity, práci a povinnosti.
Děkujeme trenérům za jejich přístup, jejich obětování
volného času a vášni pro fotbal. Je výhrou nás všech, dětí,
rodičů, trenérů a funkcionářů obou klubů, že stále ﬁgurujeme na mapě existujících a úspěšných oddílů.
Už se všichni těšíme na další sezónu, která začíná tradičním kempem na Lupenstádiu. Fotbalu zdar a v Bohutíně zvlášť!
Bohumil Šípek

si zasloužil zlatou tečku před přechodem do dorostu.
V kategorii mladších žáků, ročník 2009 a ml., se kluci
a dívky zatím usadili na 11. místě s bilancí 3 výher, 7 proher a dvakrát se soupeři rozešli smírně. Tento mladý tým
srážela velká „marodka“, která měla za následek malou
sehranost, což se v mnoha zápasech projevilo. Kvalitní
zimní příprava určitě pomůže tým stmelit, rozdíly vyrovnat a jarní sezóna bude zejména herně i bodově silnější.
Starší přípravka, ročník 2011 a ml., sehrála v základní
skupině 6 zápasů, kdy pětkrát vyhrála a jednou gratulovala soupeři. V tabulce skončila třetí se stejným bodovým
ziskem jako první tým. Tím byla zařazena do skupiny v
boji o Přeborníka okresu s nejlepšími družstvy z dalších
skupin. Zatím odehrála 2 utkání s bilancí jedné remízy a
jedné prohry. Kluci a dívky se pravidelně zúčastňují tur-

tenis
S .

Sezóna 2021 pro nás nezačala nejlépe, ale to se netýkalo jen našeho TK. Uzávěra haly, uzávěra tělocvičny a
nutnost vytápění těchto objektů nepřispěly k dobré ﬁnanční situaci. Peníze na účtu TK byly minimální a dotace, o které jsme žádali, nepřicházely.
Sezóna odstartovala v omezeném režimu na jaře a to bouráním haly a úpravou tenisových kurtů. Tato činnost je
velice náročná a díky některým členům, kteří chodí na
tyto akce pravidelně, a s pomocí pracovníků obce nakonec bourání haly proběhlo hladce.
Po úpravě kurtů začaly v omezeném počtu utkání soutěže družstev, kde se nám celkem dařilo. V soutěžích startovalo celkem 8 družstev. Mladší žáci postoupili do vyšší
soutěže, dospělí A hráli o postup, ale bohužel se jim nepodařilo uspět. Baby tenis A postoupil do krajského kola,
kde bojoval o postup o mistrovství republiky. I ostatní
družstva hrála velmi slušně a své soutěže udržela. Hlavní
sezóna už proběhla lépe a některé naše děti jezdily po turnajích v rámci celé republiky. Byli to především:

Klemšová, E. Osvaldová, V. Šťastná, A. Nuslová, T. Folbrecht a někteří další.
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Tradičně se konala naše letní tenisová škola. Uskutečnily se dva turnusy a to s poměrně dobrou
účastí. Uspořádali jsme také tradiční turnaj ve čtyřhrách,
který se vydařil. Přišly i očekávané dotace, a tak jsme
mohli začít řešit některé odložené věci - nákupy sportovního vybavení, nářadí, tréninky dětí, protipožární dveře
a další .
Jsme rádi, že v současné době máme ve správě areálu
místní lidi. Honza Trgo i Hanka Nuslová se o areál velmi

dobře starají. Na podzim se povedlo bez větších problémů
postavit halu k zimnímu provozu.
Doufáme, že zimní sezóna proběhne lépe než ta loňská a vše se vrátí do normálního provozu.
Přejeme všem příznivcům našeho tenisového klubu
hlavně hodně zdraví a jsme rádi, že spolupráce s obcí je
nadále velmi dobrá.
Za TK Bohutín Jan Trgo

rozpis přistavených kontejnerů
JArO 2022
Od úterý do čtvrtka 19. - 21. dubna
Vysoká Pec - na návsi u Cífků
Vysoká Pec - u Mateřské školy
Tisová - náves u vývěsky
............................................................................................................

Od pátku do neděle 22. – 24. dubna
Chaloupecká louka - na struhách
Havírna - pod bývalým obecním úřadem u garáží
Havírna - křižovatka k sokolovně

V roce 2021 bude sezónní přistavení
velkoobjemových kontejnérů na biologicky
rozložitelný odpad - bioodpad z domácností,
odpad ze zeleně, z údržby parků,
sadů a zahrad občanů.

............................................................................................................

Od pondělí do středy 25. – 27. dubna
Bohutín – otočka u požární nádrže
Bohutín - u bytovek
Bohutín – u hasičské zbrojnice

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

............................................................................................................

Zároveň žádáme občany, aby do kontejnerů
NEVHAZOVALI NEBEZPEČNý ODPAD
– pneumatiky, televize a jiné elektrospotřebiče.
............................................................................................................

Tento nebezpečný odpad je možno bezplatně předat
po vzájemné dohodě: P. Turek – tel.: 725 022 736,
p. Řezníček: 775 607 100, p. Mezera: 739 434 813.
Taktéž do kontejnerů nevhazujte dřevěné věci,
ty je možno odvézt na Vysokou Pec na bývalé hřiště
(Tam, kde se ve Vysoké Peci pálí čarodějnice.).
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myslivecký spolek
Podzim a zima jsou období, kdy probíhá a vrcholí
hlavní lovecká sezóna. V případě našeho mysliveckého
spolku se jedná o lov především černé a jelení zvěře.
Lov probíhá individuálně, tj. na čekané nebo při společných akcích, tzv. naháňkách. První plánovanou naháňku jsme uskutečnili 30. 10. 2021 a i přes nižší účast
lovců, a to i z řad členů spolku, se tato akce velice vydařila. Na výřadu bylo 5 ks jelení zvěře a jedno prase. Naháňku jsme podle tradice zakončili poslední lečí, která se
tradičně konala v restauraci u Cempírků na Vysoké.
Další naháňka nás čekala 27. 11. Účast lovců byla
taktéž nižší, nicméně jsme byli rádi, že jsme ji mohli
uspořádat a společně se setkat.

Poslední plánovaná naháňka by se měla uskutečnit 26.
12. Chtěl touto cestou upozornit spoluobčany, aby nevstupovali do lesních částí honitby, které několik dní před
akcí vyznačujeme upozorněním o konání společného
lovu.
Co se týká individuálního odlovu je k dnešnímu dni tohoto mysliveckého roku (začíná 1. 4.) uloveno 20 ks černé
zvěře a 14 ks jelení zvěře. I v tomto případě bych rád apeloval na občany, aby zvážili vstup do honitby ve večerních
hodinách a to nejen z bezpečnostních důvodů, ale také
proto, aby zvěř, která je aktivní především v noci, byla co
nejméně rušena.
Děkuji.
S pozdravem Myslivosti zdar! Jiří Tureček
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rybářský spolek
zhodnocení uplynulého roku předsedou

dova pro výdej povolenek k lovu ryb.
Dne 27. 11. jsme toto naše nové zázemí zkolaudovali.
V příštím roce bychom opět rádi
požádali o dotaci od MŠMT, a to na
pořízení dataprojektoru, který poslouží jak dětem, tak i výboru MO
Bohutín při výročních členských schůzích, případně při
pravidelných měsíčních výborových schůzích.
Mezi důležité investice z rozpočtu MO v letošním roce
rozhodně patřilo pořízení nového křovinořezu, který je
pro nás významným pomocníkem zejména při údržbě
břehů a blízkého okolí vodních ploch. Další nemalou investicí bylo pořízení základního rybářského vybavení na
výlovy, jako jsou přepravní bedna s kyslíkovou tlakovou
nádobou, síť, nosítka, vaničky, kesery, váhy a benzínové
čerpadlo. Bezesporu největší investicí byla rekonstrukce
prostor nového zázemí na dolu “Řimbaba“, na které jsme
se podíleli společně s Obcí Bohutín, které tímto ještě jednou děkujeme.

Vážení přátelé Petrova cechu,
čas neúprosně pádí a máme zde listopad. Pravidelné
podzimní výlovy rybníků se pomalinku chýlí ke konci a
na dveře nám začíná klepat paní Zima. Dovolte mi jménem Českého rybářského svazu,z.s. místní organizace
Bohutín zhodnotit uplynulý rok.
Letošní rok je z pohledu činovníků MO Bohutín hodnocen jako velice úspěšný. Za největší úspěch, který dalece předčil všechna naše očekávání, považuji fakt, že
v současné době čítá naše členská základna přes 300
členů, z nichž plných 60 tvoří děti a mládež.
Již od října minulého roku provozujeme dva dětské rybářské kroužky, první v obci Bohutín a další v obci Pičín.
Na podzim letošního roku jsme úspěšně navázali spolupráci i s rybářským kroužkem v DDM Příbram. V současné době navštěvuje rybářské kroužky 42 malých
rybářů, což nás velice těší. Velice si vážím všech, kteří
s dětmi pracují, věnují jim svůj volný čas a předávají jím
vlastní zkušenosti. Za sebe mohu dodat, že děláme maximum pro to, aby rybaření děti co nejvíce bavilo. Během
letošního roku jsme pro malé rybáře a rybářky uspořádali dětské rybářské závody, které se velice vydařily.
Nutno podotknout, že značnou část ﬁnančních nákladů
naší MO pokryla dotace od MŠMT, o kterou jsme úspěšně
zažádali. Velký dík patří i všem sponzorům, kteří přispěli
do závodu hodnotnými cenami.
Další významnou událostí bylo získání minigrantu
v hodnotě 20 000,- Kč od společnosti Veolia na rozvoj a
zkvalitnění výuky dětských rybářských kroužků. Za tyto
ﬁnanční prostředky bylo pořízeno pět preparačních souprav a mikroskop s LCD displejem, které již dětské
kroužky využily nebo teprve využijí.
Velký dík patří také zastupitelům Obce Bohutín, kteří
nám poskytli prostory pro vybudování nového zázemí.
Po celkové rekonstrukci má objekt v současné době dvojí
využití. Slouží jako moderní učebna pro vzdělávání dětí
z rybářských kroužků a současně jako administrativní bu-

Mnozí z vás si jistě všimli, že na sociální síti facebook
se v nedávné době pod příspěvkem dětského rybářského
kroužku objevily zcela nemístné až napadající komentáře
ze strany některých představitelů SÚS, na které reagovala i veřejnost, jež nás v naší práci veřejně podpořila, za
což též velice děkujeme. Bohužel nás mrzí, že se naprosto
zbytečná a nedůstojná diskuse musela odehrát pod příspěvkem dětského rybářského kroužku. Někteří představitelé SÚS nám tímto jednáním dokázali, že zřejmě
nemají dostatečnou autoritu k tomu, aby řešili vzájemné
neshody uvnitř svých organizací, a že zjevně nedokáží zachovat nadhled a chladnou hlavu… Zároveň mě mrzí, že
předseda SÚS šíří nepravdivou informaci, že jsme dva-
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krát ročně napadali pachtovní smlouvu sousední místní
organizace v souvislosti případného pronájmu Vysokopeckého rybníka. Naše organizace pouze projevila zájem
o pronájem a v případě zájmu vlastníka nabídla nájemné.
Jsme velice zklamáni z toho, že se tyto záměrně zavádějící informace řešili až na Radě ČRS způsobem „O nás bez
nás“ kvůli mocnému nátlaku představitelů SÚS. Jsme
hluboce znepokojeni tím, že nás v této záležitosti nikdo
nekontaktoval, abychom se mohli k celé záležitosti vyjádřit a objasnit množící se nepravdivé až zavádějící interpretace ze strany SÚS.
Jak jsem již dříve interpretoval, my nerozlišujeme, zda
je někdo Středočech, Jihočech, Západočech nebo Pražák.
Stále je to člověk jako každý z nás a hlavně RYBÁŘ! Jako
každá organizace se snažíme získávat vodní plochy pro
sportovní i chovné účely, a pokud si sousední MO dokáže
vodní plochy uhájit jenom díky intervenci ze SÚS, tak to
jasně svědčí o vážných obavách z konkurenčního prostředí. Nicméně naše organizace po konzultaci s vedením
ÚSMP stáhla v plném rozsahu svůj zájem a připadnou nabídku na pronájem vodní plochy.
Odůvodnění:
MO ČRS Bohutín rozhodně nemá sebemenší zájem
jakkoli narušovat vzájemné vztahy mezi jednotlivými
MO, popř. mezi jednotlivými Územními svazy ČRS. Vedení MO ČRS Bohutín proto na podnět po jednání Rady
ČRS se zástupci ÚS v plném rozsahu stahuje žádost a nabídku na případný pronájem Vysokopeckého rybníka a
zároveň doufá, že současný nájemce bude dělat maximum proto, aby byla vodní ploše a blízkému okolí věnována náležitá péče. Jsem přesvědčen o tom, že z pozice
předsedy je důležité hájit zájmy organizace, podporovat
dětské rybářské kroužky a jejich vedoucí. Naše cesta teprve začíná, nicméně se nebojím říci, že už nyní jsme silnou organizací. Tímto bych chtěl poděkovat všem našim
členům za důvěru, kolegům a všem ostatním za odvedenou práci.
Všem, kteří dočetli mé zhodnocení až sem, bych chtěl
popřát krásné prožití svátků vánočních, pevné zdraví
a pohodový vstup do roku 2022.
Lumír Mazánek, předseda MO ČRS Bohutín

vodní hladiny s maximální opatrností tak, aby škeble
mohly reagovat na postupný úbytek vody.
Den před výlovem bylo nutné připravit potřebné zařízení a nářadí - navážely se kádě, sítě, vaničky, kesery a
další nezbytné věci...
Sobotní ráno nás přivítalo krásným slunečným počasím. Mimo lovící čety se na výlov sešlo i několik dobrovolníků z řad členů MO Bohutín i místních občanů obce
Drahlín.
Hned po prvním zatažení uvízlo v síti nejen několik
nádherných generačních kaprů, ale i " Král rybníka"- více
než 150 cm dlouhý sumec, ke kterému později přibyl i

výlov rybníka v luhu
V sobotu 6. 11. se uskutečnil dlouze očekávaný výlov
rybníka "V Luhu" v obci Drahlín. Přípravy se prováděly
již 4 dny před samotným výlovem, kdy bylo nutné kontrolovaným upouštěním postupně snižovat vodní hladinu tak, aby nebyla ohrožena rybí obsádka i ostatní
vodní živočichové.
První překvapení nás potkalo hned na začátku, kdy
jsme zjistili, že v rybníku žijí ve větším množství i škeble
rybničné. Proto jsme museli přistupovat ke snižování
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vání patří Bořkům a Věře Mauleovým, v neposlední řadě
i starostovi Obce Drahlín panu Černohorskému za obstarání občerstvení a celkového zázemí v průběhu celé
akce.
Lumír Mazánek st., vedoucí rybářského kroužku Bohutín

jeho "mladší brácha", který přesáhl hranici 100 cm. Dále
bylo odloveno několik krásných generačních candátů a
štik, které byly spolu s generačními kapry s maximální
opatrností převezeny na obecní nádrž.
Nutno podotknout, že po opětovném napuštění rybníka "v Luhu" budou (vyjma sumců) všechny generační
ryby převezeny zpět.
Znepokojující je ovšem skutečnost, že bylo sloveno a
následně při dobírce v lovišti dovybráno značné množství sumečka amerického, který je v každém revíru nevítaným návštěvníkem. Všechny odlovené kusy sumečka
jsou z revíru odstraněny. Ostatní slovená rybí obsádka
putovala na obecní rybník v Malém Drahlíně.
Jsme velice potěšeni tím, že nám přišli na pomoc i nejmladší rybáři i rybářky z našich dětských rybářských
kroužků, kteří neúnavně a s nadšením pomáhali přenášet
vaničky a následně "brakovat" ryby, v lovišti dovybírali
"zapomenuté" sumečky. Největší zásluhu ovšem mají na
záchraně mnoha škeblí, které se nestihly přesunout blíže
k vodě, za což jim právem patří velké poděkování.
MO Bohutín děkuje všem zúčastněným za hladký průběh a příjemnou atmosféru při výlovu. Zvláštní poděko-

rybářský kroužek bohutín
Dne 6. 10. 2021 zahájil Český rybářský svaz MO Bohutín dětský rybářský kroužek pod vedením hlavního vedoucího Bořivoje Maule ml. a vedoucích Věry Mauleové,
Bořivoje Maule st. a Lumíra Mazánka st. Hned na začátku
čekalo naše nejmenší rybáře milé překvapení. Přivítala
je totiž opravdová vodnice, která se dětem velice zalíbila.
Po uvítání dostaly děti první nelehký úkol, a to vymyslet
naší vodnici jméno. Nakonec jsme se všichni shodli na
příznačném jménu KUŇKA. Poté všechny děti dostaly
pracovní sešity, pexesa, rozvrhy hodin, rybářské řády, deníky malého rybáře, knihy "Ryby našich vod" a nechyběla
ani sladká odměna v podobě lízátek a bonbónů.
Rybářský kroužek se koná každou středu od 16:00 do
18:00 hodin v prostorech nově zrekonstruovaného zázemí MO Bohutín na dole “ŘIMBABA“. Tímto bychom
chtěli poděkovat zastupitelům obce Bohutín, předsedovi
Lumíru Mazánkovi ml. a celému výboru MO Bohutín za
poskytnutí těchto prostor, které nám slouží k výuce v
podzimním a zimním období, kdy není možné chodit
přímo k vodě. Tento čas pak můžeme věnovat tomu, jak
vést děti k co nejlepšímu vztahu k vodním živočichům i
přírodě jako takové.
Považujeme za velice důležité vysvětlit a ukázat budoucím rybářům i rybářkám, že rybařina není jen o tom
nahodit prut do vody.
Od začátku rybářského kroužku se vedoucí snaží naučit děti, jak se správně orientovat v rybářském řádu, jak
správně vyplnit údaje v povolence k lovu ryb, rozpoznávat druhy ryb, doby hájení vybraných druhů ryb, nejmenší lovné míry, z čeho se skládá udice, navazování
háčků a v neposlední řadě také stavbu těla a samotnou
anatomii ryb. Malí rybáři plní různé úkoly v pracovních
sešitech a pro procvičení jsou pro děti od vedoucích připraveny zábavnými způsoby různé doplňující úkoly a
testy, aby si získané vědomosti měly možnost ještě procvičit.
Ve středu 20. 10. 2021 si děti měly možnost vyrobit
vlastní halloweenskou rybu z papírového talíře, což
s nadšením uvítaly. Komu se nechtělo vyrábět, měl možnost skládat puzzle s motivem ryby. Všichni zúčastnění
se výroby a skládání zhostili na výbornou.

Citát Trobisch: Někoho milovat, znamená především přijmout ho ,,...takový jaký je”.
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1. 12. na naši schůzku zavítal Mikuláš s andělem a
čerty, aby malým rybářům předali balíčky s dárečky. Některé děti se trochu bály, ale nakonec návštěvu Mikuláše
a celé jeho skupiny zvládly.
Závěrem bychom chtěli poděkovat i všem rodičům našich nejmenších rybářů za důvěru. Budeme se i nadále ze
všech sil snažit o to, aby se děti na kroužek vždy těšily,
proto jsou pro ně do budoucna připraveny zajímavé přednášky, soutěže a spousta překvapení.
Věra Mauleová, vedoucí rybářského kroužku Bohutín

V sobotu 6. 11. 2021 se uskutečnil výlov rybníka v
„Luhu“ v obci Drahlín. Výlovu se zúčastnilo i několik malých rybářů z našeho rybářského kroužku, kteří s nadšením pomáhali s přenášením vaniček s rybami, při
přebírce a dobírání ryb v lovišti. V neposlední řadě se významně podíleli na záchraně mnoha kusů škeblí rybničních.
Pro všechny přítomné a hlavně pro vedoucí kroužku
bylo velmi potěšitěšující sledovat naše nejmenší rybáře,
jak je práce rybářů baví a nebáli se spolupracovat s ostatními dospěláky, za což si zaslouží velkou pochvalu nejen
od vedoucích.

včelařské sdružení
žihadla na velbloudovi

houpal a to zvláště při běhu, kdy zvedá obě přední a pak
zadní nohy. Na každé noze má i o kloub víc než kůň, a tak
je jeho chůze pohodlnější a pružnější.
Stejně jako všichni velbloudovití má i tento druh vyvinuté pouze dva prsty, jejichž kosti směřují do stran a vytvářejí oporu pro široké a ploché nášlapné mozoly. To
umožňuje velbloudovi mimo jiné i chůzi po sypké písčité
půdě, do které by se klasicky utvářená kopyta hluboko
bořila.

Začátkem školního roku jsme se s malými včelaříky vydali na blízkou farmu na Rudolfce.
Chovají zde kozy, osly a velbloudy. S dětmi jsme si
mohli vyzkoušet, jak vypadá pohled na svět ze sedla velblouda. Nejenže je krásný, ale i pohodlný. Mezi dvěma
hrby byste se jistě vydali na delší túru a užili si to. Je to
jako sedět v kolébce. Velbloud měkce našlapuje, jakoby se
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Na farmě je přísně zakázáno krmit jakákoli zvířata,
protože jen jejich majitel ví, co jim dělá dobře, a všeho
mají tak akorát.
Žáci z včelařského kroužku si odnesli krásný zážitek a
dozvěděli se mnoho nového o tomto velikém savci. Děkujeme za tuto možnost, kterou máme za humny.
Všem bohutínským občanům i přespolním přejeme
pokojný advent. Dělejte si radosti, upečte třeba medové
perníčky a zapalte si vonnou svíci z včelího vosku, která
blahodárně působí na různé neduhy.
S pozdravem včelaříci „Žihadla“
Původním domovem velblouda dvouhrbého neboli
„drabaře“ je středoasijská poušť. Je celkově mohutnější
než zbylé dva druhy (např. velbloud jednohrbý “dromedár“ žijící v Africe).
Bohutínský velbloud má krásnou hustou jemnou srst,
která ho chrání jak před zimou, tak i před horkem. Jeho
husté řasy chrání velké oči před prachem a nečistotami. V
hrbech má zásobu tuku, který je zdrojem energie a vydrží
i měsíc bez potravy a mnoho dní i bez vody.
Velbloudí jídelníček tvoří doslova jakékoliv rostliny,
včetně trávy, listů stromů a keřů a drobných bylin i trnitých keřů rostoucích v suchých oblastech. Také jako jediný savec dokáže pít slanou vodu.

vandrujeme společně!
Vážení příznivci vandrování,
v druhé polovině tohoto roku jsme oslavili již 4. výročí
vzniku „Vandrujeme společně“. Narozeniny jsme oslavili
tradiční návštěvou vrcholu Vojna nedaleko Narysova.
V listopadu jsme ještě navštívili vrchol Malá Ohrádka,
z kterého můžeme pozorovat bohutínské hvozdy, bohužel je tento vrchol často opomíjen, což je velká škoda, protože cesta k vrcholu je kouzelná.
V důsledku pandemie jsme nepořádali vandry tak
často, jak bychom chtěli, ale přesto doufáme, že se v příštím roce uvidíme častěji.
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Rády bychom vás pozvali na příští vandr, který se bude
konat 27. 2. 2022, sraz bude v 10:00 hod. na parkovišti u
vodárny v Kozičíně. Ptáte se, kam to půjdeme? Toť
otázka, nechte se překvapit. Jediné, co vám prozradíme,
je délka trasy, a to 7 km.
Přejeme vám všem krásné a pohodové Vánoce a vše nejlepší do nového roku.
Za Vandrujeme společně
Šárka Moulisová a Pavla Havrančíková

výlov tůňky
V sobotu 6. 11. 2021
se uskutečnila jedna z tradičních
podzimních akcí,
a to Výlov tůňky.
Na akci se sešli jak velcí, tak malí
občané Bohutína, kteří se aktivně
zapojili do výlovu. Troubením
a pozdravem Petrův zdar! zahájil
dopoledne starosta obce
Ladislav Turek. Jako vždy
se samotného lovení zhostil
Libor Jarolímek s pomocníkem
Ottou Skuhrovcem. Těm s vervou
pomáhaly především děti.
Ryby si pak domu odnášeli hlavně
ti malí. Pokud bylo potřeba rybu
stáhnout, střídali se Libor s Jirkou
Majerem. Některé se hned ugrilovaly,
o což se postaral Honza Mezera. Počasí přálo, proto se sešlo mnoho lidí a celé dopoledne si náramně užili.
Celkem bylo sloveno 20 amurů, 10 kaprů, 1 štika a 1 sumec.
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veolia - miniGranty - výsadba stromů
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Obec Bohutín získala díky Davidu Jelínkovi dvě dotace
na výsadbu stromů a na výsadbu květné motýlí louky.
Obě dvě akce jsou tedy hrazeny z minigrantů Nadačního
fondu Veolia. Celkem obec získala 50.000,- Kč.
Stromy byly vysázeny v lokalitě na Struhách u Obecního úřadu Bohutín. Mezi vysázenými stromy byly: duby,

buky, lípy a javory. Květná motýlí louka vznikne až na
jaře 2022. Bude vytvořena u Vokačovského rybníka s výhledem na něj a s lavičkou k možnému posezení a pokochání se místní přírodou.

kotlíková dotace
zákon č. 201/2012 sb. o ochraně ovzduší
Od září 2022 nebude možné provozovat teplovodní
kotle na pevná paliva o jmenovitém příkonu do 300 kW,
které neplní emisní požadavky. Týká se to kotlů třídy 1 a
2, případně kotlů, u nichž nelze jejich třídu určit (např.
samovýroba). Tyto kotle je potřeba vyměnit tak, aby po
1. 9. 2022 už nebyly provozovány a jejich provozovatel se
nevystavoval možnosti uložení pokuty. Bez problémů je
provozování kotlů na pevná paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu.
Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. 9.
2022, ale alespoň v tomto termínu zažádá o dotaci, nebude v případě kontroly z úřadů ﬁnančně sankcionován.
Jak získat ﬁnanční podporu – dotaci. Možnosti jsou dvě:
1. krajský úřad středočeského kraje – odbor
řízení dotačních projektů zjišťuje zájem
o dotaci na výměnu neekologických kotlů.
Žádosti o kotlíkové dotace by měl začít přijímat
v 1. čtvrtletí roku 2022. Zájemce může svůj
zájem vyjádřit vyplněním dotazníku – uvede své
jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále místo
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realizace výměny zdroje a o jaký typ nového
zdroje má zájem. Tento dotazník není závazná
žádost o kotlíkovou dotaci. Jedná se o průzkum
předběžných zájemců o dotaci. Poskytnutí vašich
údajů vám však zaručí, že vám budou zasílány
aktuální informace k připravované dotační výzvě
a vy nepromeškáte termín podání řádné žádosti,
který je nezbytné dodržet.
Web: https://www.kr-stredocesky.cz/web/
odbor-rizeni-dotacnich-projektu/
kotlikove-dotace-2019-2023
dotazník naleznete na internetové adrese:
https://docs.google.com/forms/d/e/1faipQlsee5aeecm0ecyuordsq5af7j4acmnvijd4bwik4s
bjf3jbnla/viewform
Pro řádné vyplnění dotazníku si přečtěte základní informace ke kotlíkovým dotacím 2021+ (dokumenty ke
stažení: Otázky a odpovědi-kotlíkové dotace 2021+ ;

Informace ke kotlíkovým dotacím 2021). V pondělí a ve
středu mezi 8. a 12. hodinou můžete v případě nejasností
volat na telefon 257 280 991. Využít lze i e-mail:
kotliky@kr-s.cz
2. státní fond životního prostředí vypisuje
dotaci „nová zelená úsporám“. Jedná se o úče
lovou dotaci a příjem žádostí do tohoto dotač
ního titulu již probíhá. Pro radu i pomoc s pod
áním žádostí je možné využít bezplatnou linku
800 260 500. Veškeré informace naleznete na
webových stránkách:
https://novazelenausporam.cz
další informace naleznete v brožurce vydané
Ministerstvem životního prostředí jak správně topit

a ušetřit, která je součástí tohoto čísla Bohutínského
zpravodaje. Věnujte, prosím, pozornost alespoň stránce
4, Základní povinnosti provozovatele kotle nebo topidla
na pevná paliva vyplývající ze zákona.
Pokud byste si netrouﬂi podat žádost o dotaci sami,
existují různé ﬁrmy, které vám za poplatek žádost vyřídí.
Můžete se obrátit např. na DSO ORP Příbram, která nám
poskytla podrobné informace a vy je včetně kontaktů naleznete na další stránce.
Vážení spoluobčané, neobávejte se této změny a neobávejte se zeptat se na vše, co potřebujete vědět, na výše
uvedených telefonních číslech. Jsou zde odborníci, kteří
vám mohou poradit, a společně jistě naleznete řešení.

rekonstrukce vysokopeckého rybníka
SMP CZ provádí rekonstrukci rybníka v obci Bohutín.
Stavba je rozdělena na tyto hlavní stavební objekty: bezpečnostní přeliv a úprava koryta, sdružený objekt a přeložku vodovodu, dosypání hráze.
Bezpečnostní přeliv je navržen jako železobetonová
konstrukce s obkladem z vnitřní strany z kamene. Na
spadiště bezpečnostního přelivu navazuje skluz, který
odvádí vodu do vývaru a následně do koryta řeky Litavky. Přes objekt vývaru bude pak v místě křížení s cestou v podhrází proveden mostek. Přes objekt skluzu je
v úrovni koruny hráze navržena lávka.
Za vývarem navazuje odpadní koryto až po napojení
na stávající koryto řeky Litavky. Délka úpravy koryta je
77,3 m. Odpadní koryto je navržené jako lichoběžníkový
proﬁl se sklonem svahů 1:2 a šířkou ve dně 9 m a podélným sklonem dna 0,27 %. Koryto bude v celé délce od
napojení na vývar až po napojení na stávající koryto Litavky opevněno ve dně rovnaninou z lomového kamene.
Pro zajištění minimální hloubky koryta 1 m bude v místech s nedostatečnou výškou navazujícího terénu provedeno navýšení břehu do maximální
výšky 0,4 m. Svahy budou opevněny
patkou z lomového kamene do výšky
0,5 nade dno koryta, na které navazuje
zatravnění.
Sdružený objekt bude plnit funkci
spodní výpusti a odběru vody pro průmyslové účely. Hrazení vtoku do spodní
výpusti a odběrného potrubí bude zajištěno požerákem s kanalizačními šoupátky umístěným na pravé straně
bezpečnostního přelivu. Pro přístup
k požeráku je navržena z koruny hráze
lávka. Pro zachování odběru průmyslové vody bude v souběhu se spodní výpustí položeno
odběrné litinové
potrubí DN 300 délky 30,3 m, které

bude v objektu požeráku opatřeno kanalizačním šoupátkovým uzávěrem DN 300. Odběrné potrubí bude vedeno
až k nové armaturní šachtě. Za šachtou bude položeno
nové litinové potrubí DN 300 až po napojení na stávající
potrubí za křížením s Litavkou.
Hráz rybníka má v současné době nevyrovnanou niveletu koruny. Kóta koruna hráze se pohybuje v rozmezí
536,20 – 536,80 m n. m. Při rekonstrukci rybníka dojde
k vyrovnání koruny hráze na kótu 536,70 m n. m. a
k opravě opevnění návodního svahu hráze. V místech vyrovnání koruny hráze bude sejmuta vrstva zeminy minimálně do tloušťky 30 cm a to v celé šířce koruny hráze.
Poté bude vytvořen v ose koruny hráze zavazovací ozub
šířky 1,5 m a hloubky 0,3 m se sklony svahů 1:1. Koruna
hráze bude provedena v mírném sklonu směrem do zátopy. Povrch dosypaných částí hráze bude zpevněn geotextilií, ohumusováním o tloušťce 150 mm a osetím.
Předpokládané ukončení rekonstrukce je v březnu
2022. Poté se začne rybník postupně napouštět.
www.smp.cz
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zimní údržba v obci
Zimní údržbu místních komunikací a chodníků, tj. prohrnování a sypání, zajišťuje obec Bohutín. Údržbu silnice
I/18 nadále provádí ŘSD.
Aby zimní údržba mohla probíhat kvalitně, je nutná vaše spolupráce.

prosíme všechny, aby v ulicích, na silnici a na chodníku neparkovali své automobily. v místech,
kde nebude možné kvůli odstaveným automobilům projet, se nebude prohrnovat ani sypat.
buďme k sobě ohleduplní a pomáhejme si.
V některých místech byly již v počátku tohoto kalendářního roku umístěny žluté kontejnery se štěrkem, které
slouží všem občanům v případě momentálních nesnází. Neváhejte je tedy použít.
V případě potřeby
můžete kontaktovat tyto osoby:
čtyřkolka – václav bambas st.: 607 095 310,
jan mezera: 739 434 813
traktor – rostislav řezníček: 775 607 100,
josef bělský: 724 205 182
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oprava části hlavního tahu bohutínem
ŘSD přirpavuje opravu části hlavního
tahu Bohutínem

diagnostiky. Ta ukázala, že v části dotčeného úseku již vozovka vykazovala vyčerpanou zbytkovou dobu životnosti
a další část je na hraně životnosti kvůi vyjetým kolejím,
podélných a příčných trhliny a podobně,“ vysvětluje
Buček. Mimo konstrukčních vrstev vozovky se bude pracovat také na odvodnění komunikace včetně pročištění a
rekonstrukce propustků, pročištění stávajících a zřízení
nových uličních vpustí za účelem zajištění plné funkčnosti systému odvodnění. Součástí stavby je rovněž nová
opěrná zeď komunikace v délce necelých 100 metrů.
Vzhledem k rozsahu a charakteru provozu na silnici,
bude stavba rozdělena do několika etap a bude probíhat
za provozu a částečné uzavírky této silnice I. třídy. Součástí omezení bude i mostní provizorium v místě výstavby nového rámového propustku.
Radek Ctibor, ZPRáVy PŘíBRaM

Ředitelství silnic a dálnic vybralo ﬁrmu na opravu povrchu silnice I/18 v úseku Bohutín-Havírna. Kromě pocvrchu vozovky se bude dělat také odvodnění a oprava
opěrných zdí.

Ze tří účastníků podala nejvýhodnější nabídku
společnost PORR a.s. s cenou 39 479 640,- Kč bez
DPH a s dobou uvedení do provozu za 240 dnů.
„Stavbu bychom rádi zahájili začátkem 2. čtvrtletí
2022, jakmile to umožní klimatické podmínky,“ uvedl
Martin Buček z tiksového oddělení ŘSD.
Oprava se bude týkat 1663 metrů komunikace
I/18 mezi kilometry 7,865 a 9,528. „Základem je rekonstrukce povrchu vozovky výměnou starých konstrukčních vrstev za nové na základě provedené

poŠta bohutín
telefonní kontakt:
954 226 241
otevírací doba:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

13:00 – 18:00
8:00 – 12:00
13:00 – 18:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

bohutín 131
262 41 bohutín
49

kvíz aneb jak známe bohutín - ŘEŠENí
1. a) první písemná zmínka je ve
zprávě o berni z roku 1379
2. c) Tisová – roku 1298 příbramský
farář a kanovník pražský Vojsla
žádal následovníka Tobiášova Řehoře o vrácení desátek z osad mezi
nimi je zmíněn Kozičín a Tisová.
3. a) lokalita Rusalka leží v katastru
Bohutína a její obyvatelé zde mají
trvalé bydliště
4. a) 1. 4. 1909. V roce 1907 rozhodla císařsko-královská zemská
školní rada o zřizování měšťanských
škol.
5. a) Žáci se nejprve učili v domku
„U Kantorských“ (dnes u Kubíků
„pod potokem) a později v dalších
pronajatých světnicích. Patronem
školy se stalo panství Starosedlohrádecké (náleželo studijnímu fondu) a
na zádušním poli vystavělo školu
dřevěnou (datum není přesně
znám), ale školní budova stojí na
tomto místě dosud.
6. a) Polévkový ústav byl zřízen 11.
12. 1902 a byl veden správou školy.
Chudé děti tak měly alespoň jedno
teplé jídlo denně. Vařilo se ve škole
nebo v blízkém okolí.
7. a) Vokačovský rybník a Drozďák
je jeden rybník a najdeme ho blízko
cyklopěšího propoje Bohutín-Příbram.

8. b) V současnosti máme v obci
kapličky dvě – na Havírně a na Řimbabském návrší. Třetí kaplička stávala naproti kostelu, ale byla
zbořena.
9. a) Třída Karla Petáka a můžeme
se po ní projít v západní části Bohutína.
10. a) Dnešní školní jídelna
11. a) Dekret přebírala první a
zatím jediná starostka obce Mgr.
Jindřiška Kovářová
12. b) 1. 5. 2011 (neděle)
13. a) Zřejmě vzhledem k malému
počtu čísel popisných byl úřad starosty vždy v jeho domě a sem se přestěhovala i knihovna. Knihovna

zanikla roku 1961 nebo 1962 (není
přesně známo).
14. a) Ano a je znázorněna také na
znaku obce. Znak obce připomíná
hornictví (zkřížená kladívka v černém poli), příslušnost obce k arcibiskupství pražskému (žlutý pruh ve
středu znaku). Tři zelené vrchy, to
jsou tři nejvyšší místa v Brdech, v jejichž jihozápadním podhůří Bohutín
leží – Praha, Tok, Koruna. A stříbrná
barva ve spodní části znaku, to je
říčka Litavka protékající celou obcí.
Autorem je významný heraldik Jiří
Louda (1920-2015), mimo jiné
autor státního znaku
15. b) Dubských mlýn – nejmenší
funkční mlýn na Litavce

Galerie milan eberl
Všem čtenářúm přejeme krásné a zdravé svátky vánoční
a šťastný a klidný vstup do roku 2022.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Milan Eberl
http://www.milaneberl.cz
Bohutín 20 , 262 41 Bohutín
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bus park bohutín u kostela
stavební úpravy parkovacích míst
stávající lokality u ZŠ a kostela, vypracoval : projekční atelier ASPIrA 08/2021
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spolek řimbaba
Letošní rok byl opět poznamenaný covidem. Z našich
hlavních akcí se na jaře kvůli vládním omezením neuskutečnily Velikonoce a čarodějnice. O výsadbě smrčků
v brdských lesích jsem se zmínil v minulém příspěvku.
Díky rozvolnění se podařilo 24. 7. uspořádat tradiční 13.
hornické odpoledne a 18. 9. již po šesté ve spolupráci se
soutěžíními družstvy soutěž o Řimbabskou zelňačku.
Současně jsme se účastnili akcí pořádaných spřátelenými spolky (129. výročí březohorské důlní katastrofy a
prokopská pouť). Mezinárodní akcí s naší účastí bylo 13.
setkání báňských měst a obcí Slovenska 3. a 4. září.
Závěr roku je opět poznamenán nástupem další covidové vlny. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni zrušit tradičního Mikuláše a Vánoce na Řimbabě.

A co dalšího nového? Téměř každou sobotu se konala
brigáda spočívající v realizaci dokončovacích prací v bývalé strojovně a opravě křížku v Tisové.
A co v příštím roce? Snad již všechny naše tradiční akce
v neomezeném rozsahu.
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám tak jako
každý rok popřál klidné vánoční svátky a do nového
roku pevné zdraví.
za Spolek Řimbaba Pepík Kovář
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fotokronika - dění v obci

Parkovací plocha u bytovek v západní části Bohutína

Chodník ve Vysoké Peci

Oprava chodníku u školní jídelny v Bohutíně

Bagrování koryta Litavky - protipovodňová opatření

Oprava vodovodního řadu v Bohutíně a ve Vysoké Peci

Zázemí ﬁrmy Sapiko - budova bývalého OÚ Bohutín

Úprava cesty
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu Čr

Bytový dům ve Vysoké Peci - p. ric a spol.

Bytový dům - budova bývalého obchodu - p. Pitra

Kácení v západní části Bohutína - porost v havarijním stavu

stezka odvahy

55

pouťové oslavy
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zábavní odpoledne

Pohádková louka a Neckyáda - letošní rok na suchu
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zelňačka na řimbabě

DůM S DOMáCí PéČí VE VySOKé PECI

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

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

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

Přijďte si odpočinout a načerpat energii . . .

studio relax

Přeji Všem vánoční pohodu.
Do nového roku 2022
zdraví, štěstí, radost a spokojenost.

ve Vysoké Peci
KosmetiKa, masáže, PediKúra, maniKúra

Jana Heřmanová - koloniál
Bohutín 79

děkuji všem
za využívání služeb
mého salónu.

Přeji vám všem krásné Vánoce
a v novém roce se na vás těším.

Vážení zákazníci,
v rámci zkvalitňování prodeje rozšiřuji
svůj stávající sortiment o nové služby,
a to PPL-parcel shop. WEDO-uloženka a DPD.
V blízké době bude možno v mojí prodejně platit
za nákupy také platební kartou.
Doufám, že s novými službami budete spokojeni.
Určitě pro vás bude příjemné, že si budete moci
své balíčky vyzvednout přímo v Bohutíně.

objednávky po domluvě: Bc. eva Plášilová, Vysoká Pec 89, Bohutín, 262 41

e-mail: eva.plasilova@email.cz tel: 731 722 480
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Těším se na vás v roce 2022. Příjemné a klidné vánoční svátky.

OTEVŘENO
KADEŘNICTVÍ na Vysoké Peci
RŮŽENA VÍTKOVÁ
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