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Obec bOhutín srdečně zve
na tradiční
bOhutínskOu pOuť
24. - 26. července 2020
Pátek |24. 7. 2020
areál Požární nádrže
a areál sk litavanu bohutín:

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

sobota |25. 7. 2020
13:30 | hornické odpoledne na dole řimbaba
od 14:00 - do ... | Posezení u piva
na návsi ve stanu u hasičské zbrojnice

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

neděle |26. 7. 2020
11:00 | slavnostní mše - kostel sv. maří magdalény
14:00 | pouťový miniútok
| o pohár starosty obce - turnaj v malé kopané

Pouťové atrakce na návsi a občerstvení zajištěno po celý víkend.

slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři Bohutínského zpravodaje,
návštěvníci naší obce,
okolnosti minulých týdnů a měsíců nám ,,malinko“ udělaly čáru přes rozpočet prakticky ve všech oblastech našich
životů. Někdo nemohl do práce, někdo naopak do práce
musel více než kdy jindy. Kdo by před půl rokem tušil, jaká
omezení nejen u nás, ale v celém světě na nás budou čekat.
Říká se, že na všem špatném se vždy najde něco dobrého. Tím
dobrým může třeba být samotné vnímání krásy a hodnoty
našeho bezprostředního okolí v podobě krásné přírody, lesů,
rybníků, sportovních areálů a mnoho dalšího. Doufejme, že
máme před sebou jenom krásné dny léta, klidnou dovolenou,
děti co nejvíce zážitků, veselí i odpočinku. Všichni načerpejme dostatek energie a zapomeňme na starosti všedních
dnů a snažme se užít letního počasí co nejvíce. A já pevně
věřím, že v Bohutíně, Havírně, Vysoké Peci i Tisové nám bude
přát krásné počasí.
Když se ohlédnu za uplynulými měsíci, byly přes různá
omezení naplněné prací, odpočinkem a organizací různých
akcí, na které jsme si již za léta jejich trvání zvykli, těšíme se
na ně a považujeme je za součást našeho života.
Opakovaně píši, co se nám podařilo, co se nám podařilo
méně a na čem obec pracuje v současné době. I když hodnotit byste měli spíše vy.
Všichni obdrželi do svých schránek ,,kalendář akcí“ na letošní rok a byl opětovně vydán stolní kalendář.
Podle mého mínění se určitě vydařil masopustní průvod,
výstup na Zavírku, Brdská 25 a slavnost vítání občánků. Pohádkový les a jarní setkání seniorů byly přeloženy. A bohužel
některé akce musely být úplně zrušeny. Dnes se můžeme těšit
na nadcházející pouťové oslavy a jednotlivé akce konající se ve
2. polovině roku.
Výstavba chodníku podél silnice I/18 je již minulostí,
v současnosti probíhá největší investiční akce letošního roku
v západní části Bohutína - oprava nevyhovující dešťové kanalizace, místní komunikace a výstavba chodníku v podobě
II. etapy. Na základě vyhlášeného výběrového řízení z 8 uchazečů zvítězila firma Lesostavby Třeboň. Probíhající stavba by
měla být dokončena do 30. září 2020. Předpokládáme získání
finanční dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje ve
výši 1,7 mil. Kč z programu POV.
Modernizace probíhá i v obou sportovních
areálech, a to přesto, že samotná sportovní činnost
byla značně v 1. polovině letošního roku omezena. V současnosti, v době prázdnin, byla také
zahájena oprava vnitřních prostor budovy
školy, která by měla být dokončena v polovině srpna tohoto roku.
Byly opraveny místní komunikace baleným asfaltem, provedena úprava vodotečí,
probíhala a probíhá běžná údržba veškerého
movitého majetku a údržba majetku nemovitého, byla zakoupena nová technika na údržbu
zeleně v obci. Údržbě zeleně je věnována značná
pozornost, jsou udržovány parčíky, hřbitov i os-

tatní plochy, pravidelně probíhá sekání trávy a v době vegetačního klidu jsou ošetřovány také stromy a keře. A samozřejmě je prováděno mnoho dalších prací včetně pravidelného
úklidu v obci, na které si všichni rádi zvykli.
Byl vypracován rozpočtový výhled obce do roku 2023, zastupitelstvo obce jej schválilo dne 29. 6. 2020, který opět počítá s investicemi do infrastruktury obce z vlastních
prostředků a získaných dotací.
Největšími stavebními akcemi, na nichž se pracuje a
budou součástí obecního rozpočtu v nadcházejících letech, je:
II. etapa modernizace školní zahrady, úprava okolí základní
školy a kostela, stavební úpravy samotné budovy základní
školy, dokončení modernizace vodohospodářského majetku,
zahájení výstavby II. etapy splaškové kanalizace v části Vysoká Pec, podpora výstavby domovních čistíren dle schválených pravidel a další.
Historicky jsme nejblíže výstavbě Jihovýchodního obchvatu a započetí generální opravy komunikace I/18 – investor ŘSD ČR, opravy tělesa hráze Vysokopeckého rybníka –
investor Svazek pro vodovody a kanalizace. Na základě neúspěšného jednání s krajským úřadem ohledně výstavby
domu pro seniory a domácí péčí obec započala jednání se soukromým sektorem. Pokud se vše podaří, obec by dala k dispozici pouze obecní pozemek na stavbu s požadavkem
přednostního umístění našich spoluobčanů, ubytování a
služby by byly za ceny srovnatelné se státními zařízeními.
Mimo jiné při psaní tohoto článku právě probíhá v zasedací místnosti budovy OÚ jednání ohledně založení místní
organizace rybářů s možností vzniku nového rybářského
kroužku při základní škole.
Modernizací v letošním roce projde i areál dolu Řimbaba,
který je z velké části vlastněn obcí. Taktéž v současnosti probíhá komplexní pozemková úprava v katastrálním území Bohutín plně hrazená z finančních prostředků Pozemkového
úřadu ČR.
Z pozice členství ve Svazku obcí Podbrdského regionu, kde
jsme opět úspěšně otevřeli Fabiánovu stezku, byť nám počasí
tak úplně nepřálo, pracujeme společnými silami na vydání
kalendáře na rok 2021 současně s rokem 2022. Rád bych zdůraznil, že Svazek, jehož jsme členem, nemá zájem žádných
nových staveb nacházejících se v budoucnu na území vyhlášené CHKO Brdy.
Aktuálně probíhající změna územního plánu č.
1 se týká z větší části pouze změny využití bývalého areálu Rudných dolů, dnes výrobní
areál v soukromém majetku z využití pro nerušící výrobu na využití pro bydlení.
Z finančního hlediska obce si stačí
pozorně přečíst zápis finančního a kontrolního výboru, který je součástí tohoto čísla
BZ.
Bohužel v obci se nám nevyhnuly
ani nepříjemné záležitosti, jako byly povodně
vzniklé z velkého množství srážek v krátké
době. Byť práce na protipovodňových opatřeních
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jakýmkoliv způsobem a možnostmi, a tak přispět ke zvelebení našich domovů a jejich okolí. Poděkování patří i těm,
kteří jsou trpěliví při jednotlivých omezeních, která se většinou týkají právě probíhajících stavebních prací a úprav. Budeme rádi, když občané navštíví obecní úřad i jednání
Zastupitelstva obce Bohutín, jako je tomu doposud. Rádi zodpovíme všechny dotazy.
Přeji nám všem, abychom si ve zdraví užili letní prázdniny
plné pohody a společně oslavili tradiční bohutínskou pouť
s pestrým programem. Dále je nově připraven letní tábor pro
děti v areálu tenistů, tradičně u Vysokopeckého rybníka pohádková louka, neckyáda a letní kino a v neposlední řadě
v areálu Řimbaby zářijové klání „Zelňačky“.

a běžná údržba probíhá průběžně v celém roce, v samotné západní části Bohutína nás velmi zazlobila. Nutno poděkovat
hlavně bohutínským hasičům, ale i mnoha dalším, kteří neváhali a ihned se zapojili do pomoci druhým a ochránili nejen
zdraví, ale i majetek.
Někdy nám může připadat, že každý zná svá práva, ale na
povinnosti se zapomíná.
Buďme hrdí na ty, kteří u nás žijí léta nebo se přistěhovali v nedávné době, ale jsou ochotni se zapojit do dění v obci

Za celou obec Vám přejeme krásné léto,
zdraví a jen samé radosti.
Ladislav Turek, starosta obce

z historie bohutínského zPravodaje
a v roce 1995 vyšel bohutínský občasník - „0“ číslo
1995. Prodával se v místních obchodech za 3,-Kč a byl o
něj velký zájem. O datu vydání můžeme spekulovat, ale
uzávěrka byla dne 27. 5. 1995 a k tomuto datu měl Bohutín 1471 obyvatel, z toho 720 mužů a 751 žen. Z rubrik
zde byly např. Starosti starosty, Zprávy z „Radnice“, To napsala kronika, Bohutínský genus – rozhovory se zajímavými lidmi, Drbnička i zprávy o kultuře a sportu nebo
pozvánka na jednání zastupitelstva obce. Zároveň zde byla
výzva ke spolupráci všem občanům. Z dochovaného „0“
čísla není zřejmé, kdo za myšlenkou vydávat Bohutínský
občasník stál a kdo ji realizoval.

od bohutínského občasníku k bohutínskému
zpravodaji aneb jak s nimi šel čas.
Během let jsme si všichni zvykli, že před poutí a před
Vánocemi dostaneme do schránky Bohutínský zpravodaj,
kde se dozvíme, co se v obci v uplynulém období přihodilo
i to, co se v nejbližší době chystá. Stejně jsme si zvykli, že
ve schránce máme začátkem kalendářního roku Kalendář
akcí, které mají proběhnout a my si je můžeme dát do
svého plánu. Bylo tomu tak ale vždycky? Jak to všechno
s obecním zpravodajstvím začalo?
Na podzim roku 1994 proběhly komunální volby, od 1.
prosince začalo pracovat nové obecní zastupitelstvo
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Jisté je, že začátkem prázdnin roku 1995 již vyšlo
„řádné“ 1. číslo Bohutínského občasníku s obdobnými rubrikami, jen Genus se změnil na Žijí mezi námi – zajímaví
lidé kolem nás. Objevily se zprávy z mateřské i základní
školy, zprávy SDH, zprávy z Litavanu, apod. A pozvánka
na pouť spojenou se svátkem sv. Maří Magdaleny. Do
konce roku 1995 vyšla ještě dvě čísla Bohutínského občasníku, jedno pravděpodobně v říjnu
a další v prosinci. Bylo více příspěvků a pod nimi se objevila
jména autorů, objevovalo se také

zpravodaj (bz), který bezesporu na
Bohutínský občasník navazuje. Jako
první vyšlo v únoru 1999 mimořádné číslo, které představilo nové
zastupitelstvo obce, informovalo o
cílech BZ, zvalo občany na
oslavy 620. výročí první
písemné zmínky o Bohutíně a všichni ho dostali
zdarma do schránek.
První řádné číslo vyšlo
v březnu 1999. BZ nebyl
kopírovaný, ale tištěný
v Tiskárně J. Krákora. A
pak se stalo, že vyšel BZ
v prosinci 2003 a pak měl

stále více reprodukcí fotografií. A v říjnovém čísle
se dozvídáme i jména členů redakční rady Bohutínského občasníku – Josef Benda, Věra Bělská,
Václava Čápová a víme tedy, kdo stál u jeho
zrodu. V prosinci došlo ke zvýšení ceny
na 5,- Kč.
Bohutínský občasník tak byl vydáván OÚ
v roce 1995 (celkem 4 čísla), v roce 1996 (celkem 4 čísla), v roce 1997 vyšlo číslo jediné
(v průběhu července) a na podzim 1998 před
komunálními volbami další číslo. Zde nacházíme informaci, že krásné kresby na titulní
straně každého čísla symbolizující roční období jsou dílem
paní Evy Stehlíkové. Dozvídáme se i to, že technické zázemí občasníku poskytuje obecní úřad a základní škola
(počítač k přepisování příspěvků, kopírky, tiskárna), a že
několik čísel vzniklo i na kopírce v mateřské škole.
Po komunálních volbách na podzim 1998 došlo ke
změně ve vedení a zastupitelstvu obce. Zároveň se objevila snaha, aby Bohutín měl „informační médium“, které
by vycházelo pravidelně a přinášelo občanům zprávy, které
potřebují mít. A tak se zrodil čtvrtletník bohutínský
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pauzu. Až v listopadu roku 2004 začal vycházet BZ opět
pravidelně. Jedenkrát měsíčně v menším formátu (A5),
někteří dopisovatelé již poskytovali příspěvky psané na
počítači, příspěvky psané rukou byly přepisovány na počítači v obecní knihovně a tiskl se na kopírce na OÚ. Stále
se prodával v obchodech za cenu 3,- Kč
a vydáván byl v počtu 300 výtisků Situace se však stávala z hlediska objemu
ruční práce a času neúnosnou (výtisky
se skládaly ručně a sešívaly obyčejnou
kancelářskou sešívačkou). Samozřejmě také kvalita tisku na PC s následným kopírováním na kopírce byla
nižší, nebylo možné dobře reprodukovat fotografie, apod. Přesto zájem
občanů byl značný, někdy se dokonce
musely výtisky přidělávat a jako perličku si dovolím uvést, že někteří mu
začali přezdívat „samizdat“. A tak
časem bylo rozhodnuto, že se BZ
opět vrátí k profesionálnímu tisku
v tiskárně a v březnu 2005 byla obnovena spolupráce s Tiskárnou J.
Krákora. Zároveň začal BZ vycházet opět 4x ročně.
A jak šel čas, obsah BZ se rozšiřoval,
objevovalo se stále více příspěvků, fotografií, informací a
pozvánek, rozšiřoval se počet dopisovatelů. Z černobílého
tisku se stal tisk barevný a vzhledem k rozsahu se z BZ stal
téměř časopis, který vychází od roku 2009 v červenci a
v prosinci. Nejprve se prodával stále v místních obchodech a od roku 2012 dostávají BZ občané do svých schránek bezplatně. Najít ho mohou čtenáři také v knihovně,
v kostele sv. Maří Magdaleny, apod. Poslední číslo z prosince 2019 mělo 50 stran a vydáno bylo v počtu 950
výtisků. Za zmínku jistě stojí i to, že BZ je registrován Mi-

nisterstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 15726 a jeho
tzv. povinné výtisky jsou uloženy v souladu se zákonem
třeba v Národní knihovně v Praze. A stále jej tiskne Tiskárna J. Krákora a vydává OÚ Bohutín.
Někdo si možná řekne, Bohutínský zpravodaj ……….ale i
za ním se skrývá, alespoň podle mého názoru, zajímavý příběh, který je součástí místa
kde jsme doma.

A tak, pokud byste měli zájem seznámit se s Bohutínským
občasníkem i Bohutínským zpravodajem, není nic jednoduššího. Stačí zajít do obecní knihovny, kde jsou všechna
čísla uložena a jsou čtenářům přístupná ke studiu v knihovně. Není možné si je půjčovat domů.
phdr. eva kubíková

z kroniky obce
NahLédNěme do oBecNí kroNiky
i. a ii. díLu a připomeňme si, jak se žiLo
a co je psáNo V LéTech padesáTých

Pokračování kroniky a další zápisy byly psány podle paměti kronikáře a dle ostatních kronik, zejména podle
školní kroniky. Život se pomalu rozbíhal, tísnivě a nejistě.
Utrpěl i život spolkový, osvětový a kulturní….
„Po období toužebného osvobození se pomalu se rozbíhala léta, kdy bylo potřeba rozvíjet výstavbu republiky a
podporovat lepší budoucnost směrem k uskutečnění socializace.“

V Bohutínském zpravodaji č. 2 z roku 2018 jsme si
v kostce připomněli, jak se vyvíjel život od r. 1830 přes
léta válečná, prvorepubliková až do období, kdy nás sužovala další válečná léta II. světové války.

4. května 1947 na společné schůzi MNV a zástupců obcí
Vysoké Pece, Tisové, Kozičína, Horního a Dolního Lázu,
Narysova a Vysoké byly projednány společné zájmy:
- uvedení pekárny v Bohutíně do provozu,
- zřízení poradny pro matky a kojence,
- asfaltování silnice vedoucí Bohutínem a Vysokou Pecí,
- oprava nebo stavba nové školy,

roku 1939 neutěšené poměry způsobily přerušení prací
a plánů a taktéž psaní obecní kroniky. Patrně strachem a
nejistotou byly zničeny i doklady a poznámky ke kronice.
Kroniky byly odvezeny k uskladnění do Prahy a vrátily se
až po osvobození.

7

- stavba dráhy z Plzně do Brna,
- přestavba školních záchodů.
Všechny tyto práce měly být provedeny ve „ Dvouletce“
Gottwaldovy vlády.
Na stavbu železnice z Plzně do Brna byl zaslán příspěvek
1 000,- Kč Ing Hofmistrovi do Rožmitálu. Sokol se připravoval na Všesokolský slet do Prahy.

zdravný telegram Ústřednímu výboru do Prahy k 30. výročí založení KSČ.
- bylo urgováno dostavění silnice z Bohutína na Vysokou,
- zrušeno bylo námezdní mletí ve mlýně p. Václava Achače,
- obecní vodovod převzala správa vodohospodářské služby
Beroun. Jednalo se se Středočeskými rudnými doly o zřízení vodovodu ze struh pro Havírnu,
- na školní zahradě byly postaveny prozatímní záchody a
do budoucna, po úpravě školní budovy, budou postaveny
záchody zděné přímo při budově tak, jak jsou postaveny
do současné doby.

rok 1948 – 1949:
- ve vedení obce se vystřídali předsedové Josef Macan
(1948) a Miloslav Zikán (1949),
- válcovala se nová silnice mezi Bohutínem a Havírnou
s pokračováním na Vysokou Pec,
- byla provedena pozemková reforma, podle zákona a stanoven přípravný výbor JZD (16.8.1948)
- svých živností se vzdalo pět živnostníků z Bohutína a
Havírny (označováno termínem znárodnění),
- v provozu byly ponechány hostince „U Černíků“, „U
Vaňků“ a „Lidový dům“ – Plzeňka – měl být kulturní dům,
- komunisté se zasloužili o přípravný výbor JZD a ČSM,
byla založena odbočka „Rady žen“, Svaz československosovětského přátelství a místní skupina Českosl. červeného
kříže,
- v sokolovně nebo u sokolovny (v přírodním divadle) se
stále hrála představení ochotníků.

v roce 1952
- předsedou MNV (Místního národního výboru) byl zvolen
Václav Kupec,
místopředsedou Josef Kříž, později Růžena Nuslová, finanční referent Karel Češka,
technický referent Kajetán Shrbený, školský a osvětový
referent František Stejskal,
bezpečnostní referent Josef Macan, Miluše Jeníčková,
později Anna Prošková, zdravotnická a sociální referentka
a 19 členů pléna.
- na návrh AV- NF (Akční výbor – Národní fronty) byla
dána V. Kupcovi na půl roku dovolená na zotavenou a činnost úřadujícího místopředsedy převzal Josef Macan,
- zemědělská komise vypracovala plány jarních a podzimních prací, senoseče a žní,
rozpisová komise vypracovala plány osevu obilnin, zelených krmiv, lnu, máku a sadbu brambor podle kontingentu stanoveného ONV (Okr. národním výborem),
dodávková povinnost pro zdejší obec byla neúměrná k bonitě půdy a výrobním možnostem.

v roce 1950:
- se vzdal živnosti obchodnické Alois Pečený z Bohutína a
Josef Milec z Havírny,
- 1. května 1950 se národní výbor přestěhoval do místnosti v domě p. J. Bambase v Bohutíně č. 27,
- znělka pro místní rozhlas byla objednána u p. Františka
Suchého, ředitele škol z Prahy, (měla to být znělka hornické písně z 16. stol.), místní rozhlas byl dán do provozu,
- v suterénu domu č.27 byla zřízena družstevní prádelna,
- 1. ledna 1950 bylo založeno JZD I. typu, hospodařit se
mělo na obecních pozemcích,
- 5. července 1950 po úderu blesku, vyhořel kostel sv. Máří
Magdalény v Bohutíně,
Kněz Jan Vrba žádal vládu, Státní úřad pro věci církevní,
národní výbor krajský, okresní
i místní o součinnost a o pomoc při obnově vyhořelé památky. Psal dopis i p. Martě Gottwaldové. Velkou pomoc
poskytly Rudné doly a místní občané – řemeslníci.
Do zimy se podařilo pokrýt „presbytář“ = kněžiště.
Celá historie kostela je zachycena na tabulích v kostele. Je
možné je zhlédnout každou neděli při otevření kostela a
stejné tabule je možné vidět i v regionálním muzeu na
Řimbabě.

Celkový rozpočet pro obec byl: 208.000 Kčs
hospodaření vypadalo: vydání 616.783,- ,
příjmy 97.515,- Kč
příděl na neinventární výdaje: 255.825,- Kčs
příděl na inventární výdaje: 263.422,- Kčs-.
výstavba:
- opraven most u Nováků (za hasičskou zbrojnicí),
- dokončena přístavba školních záchodů náklady
780.000,-Kčs (hodnoceno jako velký úspěch), - ale objevila se závada - ve veliké třídě v poschodí se houpala podlaha, třída byla vyřazena z provozu, jednáno o nápravě,
byla dokončena obnova farního kostela, (po požáru v r.
1950), byl dán do užívání veřejnosti (celkové náklady
3. 520.000,- Kč),
- Čsl. státní film převzal do správy sál kina u p. Vaňka (Hrdinových) a byl dán do užívání složek NF(Národní
fronty),
- sál sokolovny byl využit jako skladiště obilí.

rok 1951
- v Dělnickém domě „Plzeňka“ bylo zajištěno ubytování
pro brigádníky pracující na dole Štefanik, (Rudolfka),
- Okresní konference KSČ vyhodnotila práci zdejšího
MNV mezi nejlepší na okrese. Bylo stanoveno poslat po-

další události:
- ředitelem školy byl František Stejskal, učitelé : M. Bula-
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nová, M. Melicharová, St. Bulan, Věra Svobodová, na
střední škole : Fr. Buriánek, Miloslava Špačková, František Brož,
Věra Kobrlová,
- v obci pracoval „Výbor žen, ČSM = Československý výbor
mládeže, ČsČk = Československý červený kříž, ČsPO =
Československá požární ochrana, SČSP = Svaz československo sovětského přátelství.
- včelařský spolek měl 73 chovatelů a starali se o 366 včelstev,
- Kampelička jako peněžní ústav měla 255 členů s obratem 1.593.866,- Kč,
- ochotnická divadelní činnost obce ustala, zajížděla divadla z Hořovic a studentské divadlo z gymnázia v Příbrami.

- JZD bylo téměř na úpadku (6 žen a 2 muži), drželi jen
družstevní prádelnu v nejnižším přízemí v domě č.27 u
Bambasů,
- divadla se nemohla hrát, protože na sále v sokolovně bylo
uskladněno obilí, také cvičit se nemohlo, byla vytlučena
okna a cvičební pomůcky byly nezpůsobilé k použití.
v roce 1954:
- byly zrušeny 2 pekařské pece v domě, kde bývalo pekařství, dům je v soukromém majetku, (jeden z domů pod
školou, č.p.55),
- na Plzeňce byl znovu povolen výčep piva a lihovin,
- v JZD není členů, kteří by dali do užívání stájové prostory nebo vepřince. Usnesení, že pozemky budou dány
do nuceného nájmu soukromým zemědělcům a ponechají
si pouze dobře prospívající prádelnu.

v roce 1953
- 6. března zemřel J.V. Stalin, (pohřbu se zúčastnil náš prezident Klement Gottwald),
- 14. března zemřel Klement Gottwald, novým prezidentem byl zvolen Antonín Zápotocký,
- SRD (Správa rudných dolů) byla požádána o uvolnění
domu F. Chalupného, čp. 66 (Plzeňka, kde byla ubytovna
brigádníků), pro zajištění kulturního domu,
- rozhodnuto o převezení obilí ze sokolovny do sálu ubytovny na Plzeňce a předních
místností bylo použito pro zřízení mateřské školy,
- nepodařilo se založit JZD III. typu, bylo jen družstvo I.
typu, skládalo se jen z kovozemědělců (cca 80 ha půdy),
dokonce i padl návrh na zrušení družstva.
- 1. - 3. července byla provedena měnová reforma,
prováděla se na poště, za staré bankovky a mince byly
dány nové v poměru 1: 5 do výše 300,- Kč za hotové, další
v poměru 1: 50,
- klady do 5.000,- Kčs 1: 5, do 10.000,- Kč 1:75,

V květnu se konaly volby do MNV:
předsedou byl ustanoven Miloslav Zikán,
tajemníkem František Hampejs,
zvolena rada MNV: Karel Pavlát, zemědělství Petr Mach,
finanční Jaroslav Stehlík,
Jaroslav Nusl kulturní a osvětový, Vojtěch Melichar technický a hospodářský.
výstavba:
- převzata definitivně Plzeňka jako kulturní dům (opravené parkety po skladovaném obilí),
- dostavěná silnice Bohutín – Vysoká,
- postavena dřevěná čekárna na autobus (u I/18),
- zorán pozemek (palouček u školy), mělo tam být školní
hřiště,
- modernizováno kino (promítací kabina, elektroinstalace,
zatemnění, sedadla, promítací
plátno) v budově u Vaňků, dnes Hrdinů,
- začalo se se stavbou hasičské zbrojnice (na místě, kde
stojí dnes), v místě, kde stával dům p. F.Kubíka.

Byl jmenován tajemník MNV František Hampejs (r.1923),
Rozpočet obce: 96. 490,- Kč
výstavba:
- přestěhování poštovního úřadu od Blahnů čp. 80 do
domu p.Milcové čp. 77, (oba domy při silnici I/18.),
- zřízení kulturního domu Osvětové besedy na Plzeňce
(určeno jen pro kult. akce),
- ve škole byly v největší třídě vyměněny stropní trámy za
nové (byly vyhnilé).

Změna na faře:
- vikář Jan Vrba přeložen do Písku a na jeho místo nastoupil Dr Perneger z Písku (v minulosti vězněný),
- hmotná úroveň vzrůstá, lidé si kupují motorová vozidla
a jsou vydána nová povolení ke stavbě domů Mašínových
a Pekarových, (v západní části Bohutína).
v roce 1955:
- MNV hospodařil s 117.512,- Kčs, vydali 110.295,- Kčs,
ušetřili 7.216,- Kč,
- Spotřební družstvo podbrdské se změnilo na Jednotu.

Reorganizace ve školství si vyžádala z devítiletky (5. tříd
národních a 4. třídy střední), ustanovit osmiletku,
- ředitelem školy byl jmenován Ladislav Knížek, odborný
učitel z Lázu, zástupcem byl jmenován František Stejskal.
Přemístěno několik učitelů a přibyli noví. Fr. Buriánek nastoupil jako ředitel průmyslové školy v Příbrami, nově ustanoven odborný učitel Vilém Soukup, Draga Kuklová,
Marie Kornetová a Stanislav Soukeník.

výstavba:
- některé části obce bez vody, opravoval se prasklý vodovod, rozšiřovala se elektrifikace k novým stavbám.
- dokončovala se stavba silnice na Vysokou, definitivní do-
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stavba až v r. 1956,
- zbourány domy č. 10 a 52, (kde nyní stojí hasičská zbrojnice) a bylo pokračováno s výstavbou nové zbrojnice,
- zakoupen dům č.6 v Bohutíně za 40.000,- Kčs pro zřízení
mateřské školy, nakoupen materiál, položena krytina střechy, dány podlahy a upraveny omítky. Školka však do tohoto domu přestěhována nebyla, ani polytechnická dílna,
jak se uvažovalo později, (hygienické důvody).
- v r. 1946 byl objednán pomník rudoarmějcům (KSČ, placeno z darů občanů a z výtěžku
zábav), úplně byl vyplacen z výtěžku osvětové besedy a
postaven byl na malém paloučku
mezi školní zahradou a silnicí I/18. (Je to ten pomník,
který dnes stojí při silnici I/18 u zastávky autobusu).

Rozpočet : příjem 123.251,- Kčs , vydání 125.327,- Kčs,
2.075,- uhrazeno z přebytku r. 1955.
výstavba:
- pokračovalo se na stavbě hasičské zbrojnice, brigádnicky
prováděly všechny organizace a velkou pomoc materiální
i odbornou zajistil závodní výbor šachty „25. únor“(Rudolfka),
- MNV odkoupil pozemek na návsi okolo zbrojnice,
- byla zhotovena zahrádka okolo pomníku rudoarmějců u
školní zahrady.
Kultura:
- na Plzeňce vystoupil Vlasta Burian.
podle kronik i. a ii. vybrala olga říhová

v roce 1956:
- předseda MNV M. Zikán podal demisi a zvolen byl Petr
Mach,
- rozhodnuto přestěhovat mateřskou školku do budovy osmileté školy a polytechnickou dílnu do koupeného domu
č. 6, k tomu ale nedošlo, (nyní je to dům p. J. Hampejse),
- rozhodnuto, že NV převezmou všechny hřbitovy, od 1.
1. 1957 převeden i zdejší hřbitov,
- zavedeno spojení ČSAD s Vysokou (zejména pro školní
děti).

přeji všem pěkné léto a pohodový čas bez virů a jiných
škodlivin.
V Bohutíně 30. 6. 2020.

záPis finančního a kontrolního výboru
obce bohutín ze dne 12. 2. 2020
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bohutín ze dne
11. 12. 2019 v souladu s § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v úplném znění, byla provedena kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Bohutín.
Kontrolu provedli:
finanční výbor – předseda: Martin Štěpánek
kontrolní výbor – předseda: Jiří Tureček
starosta obce – Ladislav Turek
hlavní účetní – Marie Šedivá
Předmětem kontroly v souladu s výše uvedeným usnesením obce a platnými právními předpisy bylo hospodaření
obce s finančními prostředky v r. 2019, rozpočtová opatření č. 1 až č. 5.
1.)

2.)

Plnění schváleného rozpočtového provizória
na r. 2020 - usnesení Zastupitelstva obce
Bohutín ze dne 11. 12. 2019.
R. 2019 - plnění rozpočtu k 31. 12. 2019,
účetní doklady /faktury přijaté, vydané,
peněžní deník – příjem a výdej/.

3.)

4.)

Využití účelnosti fin. prostředků u akcí: oprava
vodohospodářského majetku – západní část
Bohutína.
Stav fin. prostředků pokladny obecního úřadu
ke dni 12. 2. 2020 a její skutečný stav, skutečný
stav finančních prostředků obce k 31. 12. 2019.

1.) Na základě schváleného rozpočtového provizória ze dne
11. 12. 2019 na r. 2020 (do řádného schválení rozpočtu
obce na letošní rok, který bude projednán cca v měsíci březnu) byla provedena kontrola plnění dle schváleného provizória na r. 2020:
schválené rozpočtové provizórium na r. 2020 ze dne 11.
12. 2019 – čerpání skutečných výdajů r. 2019 ve výši 25%
- do řádného schválení rozpočtu obce na r. 2020,
čerpání skutečných výdajů k 12. 2. 2020 je v souladu se
schváleným rozpočtovým provizóriem obce na r. 2020.
Hospodaření s finančními prostředky v r. 2020 je v souladu s platným usnesením rozpočtového provizória na r.
2020.
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2.) Na základě schváleného rozpočtu obce na r. 2019 ze dne
27. 3. 2019 byla provedena kontrola plnění hospodaření
k 31. 12. 2019:
pro informaci skutečnost dle jednotlivých roků:

47549793 dne 21. 3. 2019 dodavatelem stavby a 4. 4. 2019
zadavatelem, předpokládaná časová realizace oprav od 1.
4. 2019 do 28. 6. 2019 v celkové výši 2.654.645,- Kč bez
DPH s délkou záruky 60 měsíců.

rok 2017:
příjmy - schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečné plnění
plánovaný schodek

K dnešnímu dni byly všechny práce řádně ukončeny.
31.803.800,00 Kč
33.934.187,60 Kč
26.451.879, 38 Kč
4.527.200,00 Kč

výdaje - schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečné plnění
skutečný schodek

36.331.000,00 Kč
40.751.475,60 Kč
27.942.161,63 Kč
1.490.282,25 Kč

rok 2018:
příjmy - schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečné plnění
plánovaný schodek

34.493.100,00 Kč
46.997.768,31 Kč
45.235.370,88 Kč
9.987.400,00 Kč

výdaje - schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečné plnění
skutečný schodek

44.480.500,00 Kč
59.771.466,40 Kč
57.585.765,68 Kč
12.350.394,80 Kč

rok 2019:
příjmy - schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečné plnění
plánovaný přebytek

32.407.600,00 Kč
38.217.742,08 Kč
37.455.343,94 Kč
2.535.700,00 Kč

výdaje - schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečné plnění
skutečný přebytek

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

Jedná se o lokalitu „západní část Bohutína“.
Podané nabídky - ceny jsou uvedeny bez DPH.
A+H Stavby spol. r. o. IČ 29036569 2.838.075,00 Kč
Kaiser s r.o.
IČ 26733102 3.015.402,00 Kč
1.SčV a. s.
IČ 47549793 2.654.645,00 Kč
Smlouva o dílo byla podepsána s nejvýhodnější nabídkou na celkovou částku 2.654.645,00 Kč bez DPH.
Skutečné finanční prostředky byly fakturovány dle podepsané smlouvy o dílo a
a vystavené faktury č. 401910025 ze dne 30. 5. 2019. Faktura byla proplacena
dne 5. 6. 2019 na celkovou částku 2.654.645,00 Kč bez
DPH, s DPH 3.212.120,45 Kč.
Postupováno bylo v souladu s platnou právní legislativou,
usnesením Zastupitelstva obce Bohutín, schváleným rozpočtem.
Hospodaření s majetkem v r. 2019 je prováděno řádně,
účelně a transparentně /viz předchozí zápis finančního a
kontrolního výboru obce Bohutín ze dne 4. 9. 2019/.
4.) Konečný zůstatek běžného účtu č. 876870297/0100 vedeného u KB Příbram je ke dni 31. 12. 2019 - 6.070.261,82
Kč.
Stav spořícího účtu č. 43-8880330257/0100 vedeného u
KB Příbram je ke dni 31. 12. 2019 – 722.416,02 Kč.

Hospodaření s finančními prostředky k 31. 12. 2019 je
v souladu se schváleným rozpočtem obce na r. 2019 a odsouhlasenými rozpočtovými opatřeními č. 1 až
č. 5 – skutečný přebytek 3.714.075,67 Kč.
Kontrola byla provedena u účetních dokladů v měsíci říjnu
a listopadu – formální náležitosti, faktury a účetní doklady
/viz účetní deník/ – bez závad.
3.) Využití účelnosti finančních prostředků u akce: oprava
vodohospodářského majetku – západní část Bohutína:
na základě vyhlášené výzvy k podání a doložení kvalifikace
společně se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce byly investorem poptány ve spolupráci s Ing. Miroslavem Běhounem 3 firmy a následně
předloženy 3 nabídky na realizaci stavby. Protokoly o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek hodnoticí komisí
založeny v budově Obecního úřadu Bohutín, Vysoká Pec č.
p. 140. Smlouva o dílo byla podepsána s nejvýhodnější nabídkou, a to 1. SčV, a. s., Ke Kablu 971, Praha 10, IČ:

Stav běžného účtu č. 94-2510311/0710 založeného dne 5.
3. 2013 vedeného u ČNB – pobočka Plzeň je ke dni 31. 12.
2019 – 1.351.020,56 Kč.
Byla provedena fyzická kontrola finanční hotovosti pokladny ke dni 12. 2. 2020, zůstatek hotovosti odpovídá
skutečnému fyzickému stavu fin. prostředků 17.933,- Kč.
Závěr:
Na základě výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že uskutečněná kontrola byla provedena řádně a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Vyjádření kontrolovaného subjektu, jehož činnosti se kontrola týkala: Souhlasíme s průběhem a s výsledky kontroly.
V Bohutíně dne 12. 2. 2020
finanční výbor: předseda - Martin Štěpánek
kontrolní výbor: předseda - Jiří Tureček
starosta: Ladislav Turek
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masoPust 2020

V úterý 25. 2. 2020 se konal v Bohutíně tradiční masopust.

12
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rozPis Přistavených kontejnerů
kontejnery budou rozmisťovány od 12. 10. do 21. 10. 2020 dle potřeby v jednotlivých částech obce.
pondělí - středa 12. - 14. října
Vysoká pec - na návsi u cífků / Vysoká pec - u mateřské školy Bohutín / Tisová - náves u vývěsky
čtvrtek - neděle 15. - 18. října
chaloupecká louka - na struhách / havírna - pod obecním úřadem u garáží / havírna - křižovatka k sokolovně
pondělí - středa 19. - 21. října
Bohutín - otočka u požární nádrže / Bohutín - u bytovek / Bohutín - u hasičské zbrojnice

Zároveň prosíme 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.

žádáme občany - nevhazovat žádný jiný komunální odpad!
14

knihovna
obecní knihovna
bohutín
otevřeno:
čtvrtek
16. července 2020,
30. července 2020
vždy mezi 15. a 17. hodinou
za těchto podmínek:

1. v knihovně mohou být současně 4 čtenáři,
ostatní počkají ve vestibulu,
2. roušky přes nos a ústa jsou nutné
3. desinfekce rukou při příchodu do knihovny,
4. vrácení knih: knihy přineste v igelitové tašce označené
jménem a číslem čtenáře a takto je odložíte v krabici u dveří,
kde zůstanou 48 hodin v karanténě. poté budou odepsány
z vašich výpůjček a mohou se půjčovat dalším čtenářům
(tzn. v dalším týdnu).
5. půjčování knih: beze změn,
6. výpůjční doba je prodloužena do 1. 9. 2020
7. provoz knihovny v srpnu bude upřesněn v průběhu července.
8. sledujte, prosím www.bohutin-obec.cz .

obecní knihovna Bohutín
a obecní úřad Bohutín pořádají pro všechny občany obce

souTěž – NesouTěž aneb NajděTe recepT 2020
Krátce po začátku tohoto roku jsme byli postaveni před náročnou situaci – pandemii koronaviru,
který způsobuje nemoc COVID-19.
Vládou ČR byla nařízena přísná karanténní opatření, která se dotkla každého z nás.
dospělých začalo pracovat z domova, děti přestaly chodit do školy, šili jsme roušky.
V rodinách se začalo víc vařit, oprašovali jsme recepty starší, hledali nové, nacházeli pracné i rychlé,
zdravé hodně i málo, pekli jsme koláče, buchty, housky i chleba, někdo vyráběl tehdy nedostatkové droždí či kvásek.
Letošní téma je tedy jednoznačné a velmi široké:

„recepty z období karantény“.
Neobávejte se, prosím, poslat recepty na jakákoliv jídla, protože právě Vaše recepty hledáme.
Přáli bychom si, aby zůstaly zachovány i pro další generace. I recepty jsou obrazem své doby. Záleží to jen a jen na Vás.
Z receptů se pak pokusíme vytvořit další „Bohutínskou kuchařku“ a některý určitě uveřejníme
v prosincovém čísle Bohutínského zpravodaje.
Recepty předejte, prosím, ve výpůjční době do knihovny, pošlete e-mailem (knihovnabohutin@seznam.cz)
nebo vhoďte do schránky na OÚ a obálku označte „knihovna-recept“) do 31. srpna 2020.
Nezapomeňte vždy uvést své jméno a kontakt (e-mail, telefon), abychom Vás mohli pozvat na setkání všech,
kdo se „soutěže - nesoutěže“ zúčastní - setkání proběhne v říjnu 2020 v knihovně
(datum a čas budou upřesněny v pozvánce). Také v kuchařce bude jméno u každého receptu uvedeno.
A ještě důležitá informace - opravdu stačí recept, autor nemusí jídlo uvařit a na setkání přinést!!!
Děkujeme Vám již nyní za vstřícnost a těšíme se nejprve na Vaše recepty a potom také na Vás.
Ladislav Turek, starosta obce a phdr. eva kubíková, knihovnice
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sPolečenská rubrika
vzpomínání
V neděli 16. února 2020 jsme měli tu čest setkat se
s paní Martou Říhovou, která se dožila požehnaného
věku 101 let. Rodina i zástupci naší obce v čele se starostou Ladislavem Turkem paní Říhové popřáli a předali především květiny, které měla vždy velmi ráda, a
také popovídali a zavzpomínali.
Paní Říhová, ač rodačka z blízkých Žežic, byla vždy
Bohutíňačkou, přesněji Havírňačkou, a to přesto, že od
roku 2004 žila nejprve s manželem Bohumilem a později sama v Domově seniorů v Rožmitále pod Třemšínem. Recept na dlouhý věk alespoň podle svých slov
neměla. Vždy však
s manželem sportovali, chodili na
procházky a rádi
tancovali. Paní Říhová chodila cvičit
do Jednoty, jako
divačka nevynechala snad jediný
zápas fotbalistů
Bohutína, kde působil její manžel.
Ten byl nejen zapáleným fotbalistou, ale také Sokolem. Vedli vždy střídmý
život, vyplněný prací a péčí o své blízké - paní Říhová
pečovala o svoji maminku až do jejích 93 let. Rády
k nim jezdily na prázdniny jejich neteře, na návštěvu
zašli i ostatní příbuzní či sousedé, pro každého měli
vlídné slovo, úsměv a něco dobrého k čaji.

jubilanti
2. Poloviny roku 2020
červenec
Kostínek František
Mašková Alena
Morová Markéta
Mora Zdeněk
Kotrchová Jana
Černá Marie
Černík Zdeněk
Korecký Josef
Bittner eodor
Dragoun Luboš
Mecnarová Anna
Spousta Jiří
Procházková Božena
Brůčková Anna
Macháčková Božena
Kyzrová Marie

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

srPen
Kardová Helena
Chmelová Anna

Vysoká Pec
Vysoká Pec

2014

Život paní Říhové skončil krátce po jejím
životním výročí, v sobotu 7. března 2020.
Zemřela nejen nejstarší občanka Bohutína, ale především laskavý a moudrý člověk. Věřím, že na ni budeme s úctou a
láskou vzpomínat.
phdr. eva kubíková

2019

Adamis Matúš
Šimánek Josef
Jerlingová Božena
Soukup Vilém
Kindlová Helena
Havelková Alena
Burianová Vlasta
Rákosníková Věra
Raková Hana
Machalová Hana
Koloušek Jiří
Binarová Jaroslava
Mejstřík Jindřich

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

září
Štefan Jiří
Chmátal Václav
Kocourek Jiří
Kohoutová Jaroslava
Kohoutová Mária
Bolina František
Roulová Ludmila
Kochová Jiřina
Bambasová Irenka
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Vysoká Pec
Havírna
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Havírna

Týr Václav
Říhová Olga

Vysoká Pec
Bohutín

říjen
Dragounová Jitka
Budínská Olga
Hodoušová Dana
Baarová Jaroslava
Nováček František
Šebková Marie
Týrová Věruška

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Havírna
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec

listoPad
Čermáková Václava
Stehlík František
Pechanová Stanislava
Šefrnová Marie
Kotrch Petr
Nosková Marta
Polák Josef
Ďurišová Jindřiška
Zrostlíková Olga
Vondrášková Emílie
Mezera Josef

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

Prosinec
Plášilová Marie
Matunová Anna
Valtová Jitka
Eberl Milan
Dupáková Vlasta
Šefčíková Jana
Tureček Ladislav
Černá Marie
Havelka Jiří

Naši jubilanti
v první polovině roku 2019
Kafka Václav
Gruber Miloslav
Uher Jan

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec

setkání jubilantů 1. poloviny roku 2020
se bude konat 15. 8. 2020 od 14:30 hod. na drmlovce

svatby
dne 3. 7. 2020
si ve společenské místnosti oÚ Bohutín
řekli své " aNo"
hana a karel Borští.
oddávajícím byl starosta obce Ladislav Turek.
přejeme šťastnou cestu společným životem.
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Vysoká Pec
Havírna
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec

o p ustili nás

Vítáme nové občánk y

období od 1. 12. 2019 do 9. 7. 2020
období od 1. 12. 2019 do 29. 6. 2020
Bauer Kryštof
Hudečková Natálie
Kotrouš Janek
Kovář Vojtěch
Mlynář Martin
Nekolná Soﬁe
Pospíšil Tomáš
Říhová Lucie
Šimrová Antonie
Vlček Václav
Zikmund Michael
„když se narodí dítě, člověk si uvědomí,
že existuje něco důležitějšího, než je on sám”.

Dubská Věra

Bohutín

Jaroš Tomáš

Havírna

Kolářová Milada

Bohutín

Machala Josef

Vysoká Pec

Procházka Antonín

Vysoká Pec

Ricová Věra

Vysoká Pec

Řezníček Rostislav

Bohutín

Říha Milan

Havírna

Švejda Jaroslav

Vysoká Pec

Zemek Josef

Vysoká Pec

Kolářová Ivana

Bohutín

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

vítání občánků
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V sobotu 13. 6. 2020 se opět společenská místnost
oÚ v Bohutíně zaplnila dětmi,
jejich rodiči, prarodiči i dalšími příbuznými.
již po desáté se konala slavnost vítání
nových občánků Bohutína. a tak se zde opět
rozezněl smích, ukápla nějaká ta slzička dojetí,
zaznělo krátké hudební vystoupení Vítka Gregora
a samozřejmě proslov starosty obce,
nechyběly drobné dárky dětem
a kytička jejich maminkám, fotografování.

a pro zajímavost: v období od dubna 2019
do dubna 2020 se u nás narodilo 21 dětí,
které zde mají trvalé bydliště, holčiček je 9,
chlapečků 12. Na Vysoké peci se narodilo 11 dětí, v Bohutíně
10, na havírně a v Tisové se nenarodil v tomto období nikdo.
Na slavnost přišlo celkem
18 nových občánků.
ještě jednou jim všem přejeme
dlouhý a šťastný život.
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křížovka

františek Palacký : co z pravé lásky pramení, ...viz. tajenka. Tajenku najdete na posledních stránkách našeho zpravodaje.

mateřská škola
Druhá polovina školního roku byla pro děti i paní učitelky z mateřské školy netradiční. Po vánočních svátcích
vedla naše cesta na Řimbabu, kde děti zhlédly výstavu Betlémů a seznámily se, jak lidé dříve oslavovali Vánoce.
V měsíci únoru do mateřské školy zavítalo divadlo Zvoneček se svým představením O třech kůzlátkách. Představení bylo pro děti zábavné a poučné. Koncem února jsme
v mateřské škole uspořádali masopustní rej. Nechyběla
hudba, tanec, soutěže ani tombola. Masopustního reje se
v maskách zúčastnily nejen děti, ale i paní učitelky. V zimních měsících jsme si užívali dovádění ve sněhu. Starší
chlapci se snažili o stavbu iglú a ostatní děti stavěly sněhuláky. Zimní hrátky se neobešly bez pořádné koulovačky.
Na konci měsíce února za námi přijela paní Kocíková z

Ochrany fauny ČR z Hrachova s programem O pejskovi a kočičce. Pro děti
měla připravené různé pracovní činnosti a úkoly, které
s velkým zájmem a chutí
plnily. Velkým zážitkem byla
pro děti živá želva, kterou si mohly prohlédnout a sáhnout
si na ni.
Začátkem března za námi do mateřské školy přijelo divadlo Řimbaba s pohádkou „Zahrada skřítků“. Následně
nás v mateřské škole měly navštívit děti z 1. třídy ZŠ Bohutín, chystali jsme se na vítání jara, na vynášení „Moreny“ a na další naplánované akce.
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Vše nakonec dopadlo zcela jinak. Mateřská škola byla po projednání s obecním úřadem a na doporučení Ministerstva
zdravotnictví ČR 17. března uzavřena. Důvodem uzavření mateřské školy byla celosvětově šířící se nákaza COVID 19, která
ovlivnila dění na celém světě i v České republice celou řadou výjimečných opatření.
Dveře mateřské školy se opět otevřely 25.
května se zvýšenými hygienickými opatřeními. Nazpět se vrátila nadpoloviční většina
z padesáti dětí. Všichni jsme byli rádi, že se
můžeme opět setkávat.
1. června se v mateřské škole konal Den
dětí. Paní učitelky si pro děti připravily dopoledne plné her a zábavy. Nechyběla ani
sladká odměna v podobě tvarohové
zmrzliny, cukrátek a papírových medailí. Vzhledem ke
stále přetrvávajícím zvýšeným hygienickým opatřením
nemohlo do mateřské školy přijet divadlo Zvoneček. Paní
učitelky se proto domluvily a zahrály dětem pohádku O
perníkové chaloupce. Divadelním pódiem se stal dřevěný
hrad na školní zahradě. Pro děti to byl nečekaný a velký
zážitek, byly velmi napjaté, hlasitě fandily Jeníčkovi i Mařence. Pohádka nakonec dobře dopadla, čarodějnice skončila v peci a dobro zvítězilo nad zlem. Děti měly velikou
radost a paní učitelky byly odměněny bouřlivým potleskem.
Před ukončením školního roku za námi přijel pan fotograf a v posledním týdnu jsme uspořádali pro děti sportovní dopoledne - Školní olympiádu. Atmosféra při hrách
byla velmi soutěživá a děti při nich prokazovaly velké
sportovní nasazení. Všechny děti za své výkony obdržely
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odměnu - sladkosti a drobné dárky. Odcházející děti dostaly pohádkovou knihu „Pohádky na dobrou noc“ a „vysvědčení z mateřské školy“. S dětmi a rodiči jsme se
rozloučili a popřáli jim krásné prázdniny.

Hezké prázdniny a krásnou dovolenou také vám všem
přejí holky ze školky.
mgr. Lenka říhová, jana hanusová,
Šárka moulisová, andrea sochorová dis.,
Václava cífková, marcela Tomšíčková
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základní škola
Turnaj ve vybíjené 1. – 3. třída

Lyžařský kurz 2020

První lednový týden se vybraní žáci a žákyně z 1. 2. a 3.
třídy zúčastnili turnaje ve vybíjené. V úterý 7. ledna soutěžil
chlapecký tým a ve čtvrtek 9. ledna 2020 dívky. Chlapci hráli
velmi pěkně, jejich soupeři však byli silnější, a tak jsme ukončili soutěž v základní skupině.
O to více překvapila děvčata. Postoupila totiž do ﬁnálových bojů! Nechali jsme za sebou týmy z příbramských škol a
s favority soutěže jsme prohráli jen těsně. V posledním zápase o medaile jsme zdolali velmi kvalitní tým rožmitálské
školy a zaslouženě obsadili 3. místo! Dívky dodržovaly pokyny, srdnatě bojovaly a pohár, který pro školu získaly, je jim
spravedlivou odměnou.

V měsíci únoru se žáci sedmé až deváté třídy opět vypravili na oblíbený lyžařský kurz do Krkonoš. V sobotu 15. 2.
jsme se všichni kolem dvanácté hodiny sešli u školy a vydali
se do Jánských Lázní. Cesta nám velmi rychle utekla a najednou jsme vykládali všechna zavazadla u lanovky, která nás
vyvezla na Černou horu. Zde jsme všechny věci naložili do
rolby a vydali se pěšky k našemu hotelu. Před večeří se děti
stačily ubytovat a vybalit všechno oblečení, které jim maminky pěkně složily.
Nedělní dopoledne patřilo tradičnímu rozdělení do družstev a prvnímu seznámení s lyžemi. Většina musela oprášit
své dovednosti, které se naučili v minulém roce, ale někteří
byli na lyžích poprvé, a tak se často neubránili pádům. Během
kurzu jsme vyzkoušeli různé úrovně sjezdovek, které nabízí
skiareál Černá hora.
V průběhu kurzu jsme si užili také venkovní radovánky –
závody psích spřežení, stavění sněhuláka a pořádnou koulovačku. V úterý odpoledne jsme se vydali na výlet do Jánských
Lázní. Navštívili jsme místní kolonádu a koupili si něco na
zub. Večerní program patřil nejrůznějším hrám, úkolům a nesměla chybět ani pořádná diskotéka, kterou si všichni užili a
ukázali svého tanečního ducha. Také jsme využili možnosti
večerního lyžování a naučili se lyžovat za umělého osvětlení.
Pro mnohé to byl velký zážitek.
Páteční dopoledne patřilo závodům na lyžích. Žáci ve slalomu zajeli opravdu hezké časy, a tak si zasloužili sladkou od-

Složení týmu: Vanesa Vandrová, Viktorka Hrabušová, Monika Ráczová, Nela Horáková, Tereza Zamrazilová, Bára Bezoušková, Deniska Jandová, Editka Javorská, Anežka
Burianová, Ája Zimová a Pavlínka Vávrová. Blahopřejeme!
Zároveň děkujeme obci Třebsko za bezplatnou dopravu na
obě soutěže.
mgr. Lenka malá

Úspěch v anglické olympiádě
Dne 17. 2. 2020 se žákyně naší školy Lucie Tesaříková
zúčastnila okresního kola olympiády Konverzace v anglickém
jazyce. Lucka, která navštěvuje 7. třídu, soutěžila v kategorii
1A (pro 6. a 7. ročník). Nejdříve absolvovala písemný test,
jenž se skládal z několika částí (gramatika, poslech a čtení s
porozuměním). Po jeho úspěšném zvládnutí písemného testu
postoupila do dalšího, ústního kola, ve kterém zkušení porotci otestovali její konverzační schopnosti. Celkově se Lucka
umístila na krásném 3. místě v okrese.
Lucii gratulujeme za perfektní výkon, přejeme mnoho
úspěchů při dalším studiu anglického jazyka a především děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy na okresní úrovni!
Bc. Nikola hložanková, vyučující anglického jazyka

měnu v podobě výborného poháru. V sobotu jsme se již
vydali na cestu zpět k domovům. Vyčerpaní po náročném
týdnu, ale plni nových zážitků, získaných kamarádů
a ve zdraví jsme se v brzkých odpoledních hodinách rozloučili
před školou.
Všem účastníkům lyžařského kurzu děkujeme za spolupráci a příjemně strávený týden a budeme se těšit příští rok.
mgr. martina Berkovcová
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Bruslení 1. stupeň

pěvecká soutěž Zlatá nota

Děti z 1. stupně naší školy jezdí pravidelně v rámci projektu Zimní radovánky na bruslení do Příbrami. Ani letošní
zima není výjimkou

Žáci 1. a 2. třídy v lednu absolvovali lekce bruslení s trenéry.
Ve skupinách se podle výkonnosti zdokonalovali v pohybu na
bruslích, ale i správném padání na ledě, zvedání se, zastavování a podjíždění překážek. Zkoušeli i různé akrobatické
prvky. Šikovnější bruslaři si zahráli i různé hry. Nejmenší začátečníci jezdili zpočátku s hrazdičkami, ale na konci tréninků
už zvládali samostatnou jízdu na bruslích.
Naši mladí sportovci se vždy těší, až si zahrají hokej. Zabruslí si s kamarády i s rodiči, kteří podle svého zájmu mohou
bruslit s námi.
mgr. Lenka malá, mgr. Lada žáčková

V pondělí 9. 3. 2020 jsme uspořádali další ročník soutěže
v sólovém zpěvu Zlatá nota. Nejlepší zpěváci obdrželi diplom,
upomínkový dárek a všichni soutěžící dostali sladkou odměnu. Vítězům gratulujeme a těšíme se na další ročník soutěže.
renata Vondrášková

sportovní kroužek „sportuj ve škole“
Naše škola se v letošním roce 2019/2020 zapojila do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem
„Sportuj ve škole“. Projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem.

rozvoj icT kompetencí ve Šd
Naše škola se v rámci projektu ZŠ Bohutín 063 Výzvy OP
VVV č. 02_18_063 – Šablony II zapojila do programu Využití

ICT ve vzdělávání ve ŠD. Pro tuto práci škola díky projektu
zakoupila nové tablety, na kterých si žáci ve školní družině
již od začátku školního roku jednu hodinu týdně hravou formou procvičují paměť, pozornost, logické myšlení, ale také
matematiku, český jazyk nebo přírodovědu. Tato aktivita je
mezi žáky velmi oblíbená. Rozvíjí digitální kompetence, bez
kterých se naše mladá generace neobejde. Tablety využíváme
s úspěchem i ve vyučování.
renata Vondrášková, vedoucí vychovatelka

Děti se v rámci školní družiny věnují různým pohybovým
aktivitám. Program by měl žákům ukázat, že sportování
může být zábavné. Naším zájmem je, aby se děti chtěly pohybu věnovat i ve svém volném čase buď s kamarády, nebo
ve sportovním klubu, a aby se ještě více těšily na hodiny tělesné výchovy ve škole.
Projekt je založen především na sportovních hrách, které
v sobě snoubí hravost, komunikaci, spolupráci, hru v kolektivu, respekt a disciplínu. Lekce probíhají jednu až tři hodiny
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týdně a jsou pro děti v rámci pobytu ve školní družině
zdarma. Vedou je vyškolení lektoři, kteří vymýšlejí a upravují
program dle toho, co jejich malé sportovce nejvíce baví. Budeme se těšit i v příštím roce.
iveta Zemková

klub zábavné logiky a deskových her
Od září školního roku 2019/2020 se na naší škole rozběhl
v rámci projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva číslo 02_16_022 Klub zábavné logiky a deskových
her, který byl pro žáky zcela zdarma. Ve skupině bylo celkem
12 dětí 2. až 5. ročníku. Setkávali jsme se každé úterý od 13.
00 do 14. 30 hod. Schůzky probíhaly v I. pololetí od 17. 9.
2019 – 28. 1. 2020 a v II. pololetí od 11. 2. 2020 – 10. 3. 2020.
Klub byl zaměřen na hraní logických a strategických her,
které rozvíjejí logické myšlení, soustředění, představivost,
strategii, verbální schopnosti, matematické schopnosti, plošnou a prostorovou představivost, kreativitu, důvtip, funkční
gramotnost, praktickou inteligenci, vnímání a postřeh dětí.
Zařadili jsme i hry karetní, deskové, hádanky, křížovky, sudoku, bludiště, hlavolamy a piškvorky.
Všechny aktivity byly naplánované tak, aby byly pro žáky
přínosné, motivující a pestré, aby respektovaly individuální
potřeby a požadavky žáků, jako je například rozdílná úroveň
matematické gramotnosti, jejich věk a různé zájmy. Žákům se
klub velice líbil a rádi se v něm setkávali.
mgr. miloslava sláviková, vedoucí klubu

anglický klub
Od září školního roku 2019/2020 se na naší škole rozběhl
v rámci projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva číslo 02_16_022 Anglický klub. Tento klub, který
byl zdarma, navštěvovalo celkem 14 žáků ze 4. a 5. ročníku.
Naše setkání se konaly každou středu od 13.05 do 14.45 hod.
Schůzky v I. pololetí od 18. 9. 2019 – 29. 1. 2020 a ve II. pololetí od 12. 2. 2020 – 10. 3. 2020.
Hlavní pozornost klubu byla zaměřena především na rozvoj mluvené formy anglického jazyka a používání správných
hovorových frází a jazykových obratů. Naším cílem bylo zprostředkovat žákům výuku anglického jazyka zajímavým způsobem. Největší důraz byl kladen na přirozené používání
angličtiny v běžných situacích každodenního života. Vedle
anglické konverzace jsme se věnovali také osvojování základních gramatických pravidel a jejich použití.
Oblíbenou součástí výuky bylo pro žáky využívání PC a tabletů. Seznámili jsme se s různými online výukovými zdroji
a aplikacemi, které se dětem moc líbily a hlavně jim velice pomohly při osvojování anglického jazyka.
Žáci během školního roku pracovali na několika projektech. Téma projektů si žáci vybrali sami na základě svých
zájmů.
Každé setkání AJ klubu bylo pro žáky příjemné a hlavně

jiné. Během výuky byla respektována individualita jednotlivých dětí, jejich znalost anglického jazyka, úroveň slovní zásoby a gramatiky. Žáci často přicházeli se svými vlastními
nápady a rádi se podíleli na vytváření programu jednotlivých
setkání. Věřím, že činnost anglického klubu byla pro děti přínosná a opět se posunuli o trošku dále v rozvoji své angličtiny.
Bc. Nikola hložanková, vedoucí klubu

Badatelský klub
Od září školního roku 2019/2020 se na naší škole rozběhl
v rámci projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva číslo 02_16_022 Badatelský klub. Bezplatná setkání probíhala každý čtvrtek od 13.15 – 14.45 hodin a
účastnilo se jich 12 žáků z 3. až 5. ročníku.
Ve vedení klubových setkání se střídali dva pedagogové –
Mgr. Blanka Krýdlová (zaměření na přírodovědu a ekologii)
a Ing. Marie Traxlerová (zaměření na chemii). Cílem klubu
bylo přiblížit žákům přírodovědné obory, pozitivně je motivovat k dalšímu studiu, rozvíjet jejich badatelské dovednosti
a kritické myšlení. Všechny aktivity a chemické pokusy byly
vybrány s ohledem na věk žáků a jejich schopnosti. Ze zpětných reakcí dětí bylo zřejmé, že náplň klubu je oslovila a
všechny aktivity (chemické pokusy, vycházky do přírody, tvoření herbáře, mikroskopování, exkurze do Hornického muzea
v Příbrami) je bavily.
mgr. Blanka krýdlová,
ing. marie Traxlerová, vedoucí klubu

jak jsme získali první místo v soutěži
hravě, žij zdravě
Každým rokem vyhlašuje Potravinářská komora České republiky pro žáky pátých ročníků celostátní soutěž Hravě, žij
zdravě, která je věnovaná zdravému životnímu stylu. Cílem
této soutěže je předávání poznatků z oblasti správného stravování, pohybové aktivity, pitného režimu a duševní pohody.
V letošním školním roce se zúčastnila i naše třída a dosáhla
velkého úspěchu.
Soutěž probíhala od začátku září a končila v lednu. Každé
pondělí jsme chodili do počítačové učebny a hráli internetovou soutěž on-line. Podmínkou bylo nejprve povinné zaregistrování třídy, učitele a žáků. To znamená, že nejen paní
učitelka, ale i my žáci jsme museli uvést správné údaje.
Soutěž se skládala celkem z 5 lekcí, řešili jsme úkoly, testy,
a také vyplňovali Deníček. Ten byl povinný a byl zaměřen na
výdej a příjem energie, kterou při určitých činnostech vydáme nebo zase naopak, ze kterých zdravých potravin energii získáme. Soutěž nás velmi bavila a hlavně jsme se
dozvěděli mnoho zajímavého a poučného.
Když v lednu soutěž skončila, s velkým napětím a očekáváním jsme sledovali téměř každý den na internetu vyhodnocení celé soutěže. Jaké bylo naše obrovské překvapení,
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čátku příštího školního roku.
mgr. karolína Šuchmanová

Škola nanečisto
V letošním školním roce jsme opět uspořádali v naší škole
pro budoucí prvňáčky „Školu nanečisto“. Cílem tohoto setkání bývá usnadnit předškolákům nástup do základní školy
a umožnit jim lépe poznat jak svoji paní učitelku, tak i samotné prostředí školy.
V úterý 23. června 2020 se přišlo celkem 26 dětí se svými
rodiči podívat, jak to v té opravdové škole vypadá, sednout si
do školní lavice a společně se svojí paní učitelkou si vyzkoušet jednu vyučovací hodinu „nanečisto“. Během ní budoucí
žáci ukázali paní učitelce, jak se umí podepsat, poznávali písmenka a přiřazovali k nim „jejich“ obrázky. Na koberci si zahráli hru s počítáním krychliček, také si vyzkoušeli z nich
postavit co největší dům a spočítat, kolik má podlaží. Za odměnu jim paní učitelka dala první jedničku s hvězdičkou a
malý dárek.
Rodiče si mezitím prošli školní budovu a popovídali si
s paní ředitelkou a vychovatelkou školní družiny. Ve třídě si
potom prohlédli pracovní sešity a učebnice, které budou jejich

když jsme zjistili, že z celkového počtu 16 škol jsme se umístili ve Středočeském kraji na 1. místě!
Toto velké vítězství, slávu a úspěch jsme si ale bohužel
z důvodu koronavirové pandemie a zavření škol vůbec neužili. Pracovníci Potravinářské komory České republiky nám
až v dubnu přivezli do školy krásné odměny a diplom. A tak
pro hezké sportovní batohy, které byly plné zdravých dobrot,
si děti musely z důvodů distanční výuky přijet do školy samy.
Věřím, že i tak na vítězství v soutěži budou děti vzpomínat
a hlavně se řídit zásadami zdravého životního stylu, o kterém se dozvěděly mnoho nového.
mgr. miloslava sláviková a žáci 5. třídy

Zápis do 1. třídy
Vzhledem k mimořádnému uzavření škol v souvislosti
s koronavirem probíhal letošní zápis do 1. třídy netradičně,
bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Přihlášku rodiče posílali elektronicky, poštou nebo ji také mohli
vhodit osobně do schránky školy.
Žádost o přijetí do 1. ročníku podalo 26 předškoláků a o
odklad školní docházky požádali rodiče čtyř dětí. Děti nás
velmi potěšily nakreslenými obrázky, které vkládaly do
obálky k žádosti o přijetí.
V červnu se u nás ve škole uskutečnila tzv. „Škola na nečisto“, kde se budoucí prvňáčci seznámili se školním prostředím a svou budoucí paní učitelkou.
Na všechny naše nové žáčky se velice těšíme v září na za-

děti při výuce používat, a paní učitelky se mohli zeptat na vše,
co je ohledně výuky a školy zajímá.
Všichni budoucí prvňáčkové byli moc šikovní, nebojácní a
bezprostřední. Už se na ně 1. září všichni moc těšíme!
mgr. miloslava sláviková

hodnocení 1. třídy
Děti z 1. třídy zvládly přechod do školy různě rychle, ale
nakonec všechny úspěšně. Některé se znaly již z MŠ, ale některé se viděly úplně poprvé. Svůj třídní kolektiv vytvořily
úměrně svému věku, žádné vážné problémy nenastaly.
Během roku jsme se naučili číst ve Slabikáři Nová škola,
který propojuje analyticko syntetickou a genetickou metodu.
Děti nejprve čtou velká tiskací písmena a pak teprve malá.
Všichni se naučili velmi pěkně a samostatně pracovat s jednotlivými úkoly, což jim pomohlo při domácí distanční výuce.
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Zvýšilo se též pochopení čteného textu, což žáci dokazují při
práci se 3. dílem Slabikáře.
Matematiku profesora Hejného děti mají rády, postupně
se seznámily s jednotlivými prostředími a ovládají je. Podle
možnosti jsme chodili na matematiku k IT tabuli, se kterou
probíhá výuka snadněji. Zároveň jsme do výuky zařazovali
prvky klasické matematiky.

Založili jsme si zážitkové sešity, do kterých jsme si zapisovali
různé společné akce. Bohužel po přerušení výuky jsme si museli vzít sešity domů a pracovat s nimi na dálku. V těchto sešitech budeme pokračovat i ve 2. třídě, i když jinou formou.
Žáci mají každý své portfolio, s nímž jsme během roku několikrát pracovali.
Zapojili jsme se i do všech akcí školy, a ač jsme nejmenší, i
tady jsme dosáhli úspěchů. Vyzkoušeli jsme si malé dílničky
čtení. Zvládli jsme plavecký i bruslařský kurs. Navštívili jsme
muzeum v Rožmitále, Řimbabu s vánočními tradicemi, výstavu Lapidárium v Příbrami. V rámci prožitkového vyučováni jsme měli naplánované různé akce a projekty, z nichž
jsme splnili jen část, například Hračkový den. Nevadí, za rok
vše doženeme.
Závěrem bych chtěla pochválit nejen děti, ale i rodiče za
pilný a zodpovědný přístup k distanční výuce. Bez vaší pomoci bychom to nezvládli!
mgr. Lenka malá, třídní učitelka 1. třídy

spokojení.
Bohužel 11. března se školy uzavřely z důvodu COVID 19
a nastalo naprosto nové období, kdy jsme se začali tzv. učit na
dálku (distanční výuka). Společně jsme se učili pomocí aplikace Skype, abychom se viděli, vzdělávali se, řekli si, jak se
máme a co je u nás nového. Celkem nám to šlo a těšilo nás, že
se můžeme vídat alespoň takto. Školy se znovu otevřely 25.
května, kdy ne všichni mohli do školy nastoupit. Bylo to velice zvláštní období, ale přineslo to i něco dobrého. Naučili
jsme se více si vážit rodiny, vztahů, věcí, kamarádů, vzdělání
a uvědomili jsme si, že nic není samozřejmé.
Moc se těšíme, až zase budeme všichni spolu, až se budeme společně učit, zažívat každodenní dobrodružství, objevovat a poznávat!
mgr. Lada žáčková, třídní učitelka 2. třídy

hodnocení 3. třídy
Začátkem září 2019 zasedlo do školních lavic ve 3. třídě
celkem 18 žáků – 6 chlapců a 12 dívek. Děti z 3. třídy absolvovaly náročný školní rok, neboť tento ročník je plný nového
a důležitého učiva.
V českém jazyce na nás čekala spousta gramatiky: vyjmenovaná slova a práce s nimi, určování mluvnických kategorií,

práce ve 2. třídě
V první třídě nás bylo 18, ve druhé třídě, kdy jsme se rozrostli o dva chlapce, je nás už 20. Druhá třída se opět nesla ve
znamení vzdělávání, učení novým věcem/dovednostem,
práce na mezilidských vztazích a zažívání různých dobrodružství. Jezdili jsme na plavání, do knihovny, pilovat bruslení, byli jsme na výletě v Rožmitále na Večernících, zažili
jsme karnevalový Halloween, krásné Vánoce a spoustu dalších zajímavých věcí.
Vše se nám dařilo celkem skvěle, učení jsme zvládali výborně a ve vztazích mezi sebou jsme se také hodně zlepšili dokázali jsme být vůči sobě otevření a snažili se vše řešit s
klidem. Všichni jsme pracovali tak, abychom byli se sebou

kategorizace slovních druhů a další. Ve čtení jsme se zaměřovali na rozvoj čtenářských dovedností především ve čtenářských dílnách, které jsme měli každé úterý odpoledne.
Děti si vybíraly knihy podle svého zájmu a čtenářských schop-
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ností. Přečtené knihy si zaznamenávaly do čtenářských listů,
které si daly do svých portfolií. Portfolia si děti vedou už od
první třídy a pravidelně si tam zakládají své práce. V matematice se žáci zdokonalovali v násobení a dělení, sčítali a odčítali pamětně i písemně čísla do 1000 a řešili slovní úlohy. V
geometrii žáci rýsovali úsečky, kružnice a učili se sestrojit
trojúhelníky pomocí kružítka. Pracovali jsme i v prostředí
matematiky profesora Hejného.
V předmětu člověk a svět se žáci naučili mnoho zajímavého z živé i neživé přírody. Třídili rostliny a živočichy podle
jejich společných znaků a rozlišovali je podle společenství, ve
kterých se vyskytují. Poznali nové skutečnosti o lidském těle
a lidské společnosti. V každé kapitole nacházeli žáci hry, pokusy, matematické šifry, doplňovačky, soutěže a odkazy na
písničky a náměty do výtvarné výchovy. Svou kreativitu a
nadání pak mohli předvést i v hodinách pracovních činností,
výtvarné, tělesné, hudební výchovy. Zde se všem obzvláště
dařilo. Každý se mohl realizovat v tom, v čem je dobrý a co ho
baví, a zároveň rozvíjet své schopnosti. Pochválit bych je
všechny chtěla hlavně za výtvarnou výchovu, kde se všichni
opravdu snažili a kreslili krásné výkresy.
Školní rok jsme však nestrávili jen ve školních lavicích. Absolvovali jsme plavecký výcvik, lekce bruslení, navštívili muzeum v Rožmitále, výstavu betlémů na Řimbabě. Některé
hodiny jsme si zpestřili i výukou v naší školní zahradě a v
okolí školy.
Odlišná byla druhá polovina školního roku. Naši společnou rozdělanou práci náhle přerušilo zavření škol v důsledku
koronavirové pandemie. Ze dne na den bylo všechno jinak.
Výuka začala probíhat distanční formou. I když to pro nikoho
z nás nebylo jednoduché, společně jsme to zvládli. Všechny
děti byly moc šikovné a hodně se snažily. Velmi nás všechny
mrzí, že jsme nemohli uskutečnit společné setkání s kamarády z Písku, s kterými si už druhý rok dopisujeme.
Celý rok nám utekl jako voda. Žáci opět ukázali, že jsou šikovní a umí se s lecčíms poprat. Díky tomu jsme společně
zvládli třetí ročník. Nyní už se však všichni těší na zasloužené
prázdniny a doufáme, že v září se společně setkáme v jedné
třídě.
mgr. ilona chvalníková, třídní učitelka 3. třídy

co přinesl školní rok 2019/2020 žákům 4. třídy?
V letošním školním roce navštěvovalo čtvrtou třídu 16
žáků - 12 dívek a 4 chlapci. Výuka probíhala podle vzdělávacího programu naší školy „ Škola porozumění a bezpečí.“ Žáci
se během školního roku mnohému naučili a prožili příjemné
chvíle na společných výletech a exkurzích.
V českém jazyce poznávali vzory podstatných jmen a
shodu podmětu s přísudkem, během čtení docházelo u žáků
k rozvoji čtenářských dovedností, především ve čtenářských
dílnách. Zde žáci četli knížky podle vlastního výběru nebo
pracovali s texty ve Čtení s porozuměním. Přečtené knihy si
zaznamenávali do Čtenářských deníků a prezentovali svoji
knihu před ostatními dětmi ve třídě. Čtenářské dílny jsme

zařazovali do rozvrhu vždy jednou týdně. V matematice se
žáci naučili počítat do milionu, poznali zlomky a písemně násobili jednociferným i víceciferným činitelem. V hodinách
vlastivědy nejprve poznávali kraje České republiky a později
se v dějepisné části se dozvěděli mnoho zajímavého z počátků
dějin našeho českého státu. V přírodovědě děti třídily živočichy a rostliny podle stavby jejich těla a zařazovaly je do příslušných ekosystémů.
I v tomto školním roce se žáci zúčastnili mnoha kulturních
akcí a exkurzí. V září jsme navštívili interaktivní výstavu pod
názvem Jak se rodí Večerníčky v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem. Žáci si vyzkoušeli, jak se vyrábí zvukový doprovod k ﬁlmu nebo jak se vytváří ﬁlmový pás.
V průběhu výstavy se mohli převlékat do kostýmů postaviček z Večerníčků.

V říjnu jsme spolu s pátou třídou navštívili hudební představení Nezmaři. Toto vystoupení známé folkové skupiny se uskutečnilo na malé scéně divadla v Příbrami. Děti se během
představení dozvěděly, jakým způsobem vznikaly lidové a
současné písně a mohly si zazpívat s kapelou. Na konci října
prožili čtvrťáci zážitkový den na lodi IQport kotvící na pražské náplavce. Jednalo se o zážitkový science park, kde si děti
vyzkoušely mnoho naučných interaktivních exponátů, staly
se hlavními aktéry v televizním studiu, popovídaly si s roboty
a prohnaly se na motorkách ve virtuální realitě.
V adventním čase navštívili žáci 4. třídy Čechovu stodolu
v Bukové u Příbrami. Milý anděl nás provázel celou vánoční
expozicí. Nejprve nás zavedl do pekla a nakonec nebeskou
bránou do nebe. Během prohlídky se žáci dozvěděli mnoho
nového o vánočních zvycích a tradicích. Těsně před vánočními prázdninami jsme ještě navštívili hornické muzeum na
Řimbabě. Měli jsme možnost prohlédnout si výstavu betlémů, vánočně vyzdobený hornický domek a stálou expozici
minerálů.
V měsíci únoru se v obci konal tradiční masopustní průvod zakončený vystoupením na návsi. K masopustní veselici
se přidali i žáci 4. třídy.
V průběhu školního roku se čtvrťáci zapojili do různých
školních a třídních projektů. Jedním z nejvýznamnějších byl
celoškolní týdenní projekt 30 let svobody. Probíhal v měsíci
listopadu. Tímto projektem se žáci připojili k oslavám třiceti
let od sametové revoluce. Prolínal se různými vyučovacími
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předměty. Závěr oslav se uskutečnil na školní zahradě, kde
jsme se všichni spojili do lidského řetězu, zněla dobová hudba
a starší žáci zapalovali svíčky jako tehdy studenti na Národní
třídě.
Od druhého pololetí se žákům 4. třídy změnila paní učitelka. Třídnictví se ujala paní učitelka Květa Matunová, která
mne zastoupila v dlouhodobé nemoci. Všichni se společně těšili na další plánované akce a projekty, které je ve druhém pololetí čekaly. Nastala ovšem nečekaná situace. Na základě
vládního rozhodnutí byly z důvodu koronavirové pandemie
všechny školy od 11. března 2020 uzavřeny. Od té doby až do
konce školního roku probíhala ve třídě distanční on-line
výuka.
Všichni už se těšíme, až se spolu v září opět setkáme.
mgr. jitka mrázová, třídní učitelka 4. třídy

jaký byl školní rok 2019 – 2020 v naší páté třídě?
Letošní školní rok byl pro páťáky posledním rokem na I.
stupni základní školy a zároveň pro ně jistě nezapomenutelným. V rámci distanční výuky jsem dětem zadala, stejně jako
loňského roku, domácí slohovou práci na téma Jaký byl uplynulý školní rok? Vybrala jsem opět několik hezkých úryvků

z jejich vypravování.
Letošní školní rok byl neobvyklý. Začal sice nenápadně,
jako každý jiný školní rok. V září jsme usedli do lavic páté
třídy a začali s novým učivem a připraveným programem.
Během tohoto školního roku jsme se naučili mnoho nových,
důležitých a někdy i zajímavých věcí. V českém jazyce jsme
především zvládli psaní i/y u přídavných jmen, psaní skupiny
mě, mně ve slovech, předložek s a z a psaní velkých písmen u
podstatných jmen vlastních a další. V matematice jsme pokračovali s numerickým počítáním i geometrií. Počítali jsme
obvod, obsah, ale i povrch těles. Seznámili jsme se se zlomky,
desetinnými čísly a převody jednotek. Zajímavá byla vlastivěda. Prozkoumali jsme naši vlast po jednotlivých krajích a
nahlédli i k sousedům po Evropě. Historická část vlastivědy
začala být už těžší. Věnovala se historii naší země a ta je na

události bohatá, tak ne vše se dalo lehce naučit. Spousta věcí
se nám pletla, ale bylo to zajímavé a je i důležité naší historii
znát. V přírodovědě jsme se zaměřili jak na živou, tak neživou
přírodu a velkou kapitolou bylo lidské tělo, o kterém jsme se
dozvěděli mnoho nového. Novým předmětem pro nás byla
informatika, která nás všechny bavila. Konečně nás od počítače doma nikdo neodháněl.
I když se mnoho akcí neuskutečnilo, přece jen některé jsme
si od září do března užili. Hned v září jsme jeli do Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem na výstavu, Jak
se rodí Večerníčky. Dozvěděli jsme se tu, jak se dělají různé
zvuky, kroupy, hromy a také různé triky při natáčení Večerníčků. Také nás paní učitelka fotila ve večerníčkovských kostýmech. Moc jsme si to užili. Než jsme se rozkoukali, září bylo
pryč a nastal nový měsíc.
V říjnu navštívila naše třída v divadle v Příbrami veselé hudební představení folkové skupiny Nezmaři. Měli jsme možnost si s kapelou zazpívat na pódiu a také jsme se o této
skupině a o lidových písničkách mnohé dozvěděli. Byl to moc
hezký zážitek! V tomto měsíci se také prostory školy oblékly
do podzimní atmosféry, kterou tvořily barevné listy, vyřezávané dýně a obrázky s jablíčkovými motivy. My děti jsme začaly z domova přinášet ta nejhezčí jablíčka do soutěže O
nejkrásnější jablíčko. Tím největším zážitkem však pro nás
byla návštěva zábavného science parku IQ Portu v Praze. Tam
to bylo moc super! Mohli jsme si vyzkoušet virtuální jízdu na
motorce, kajaku a horské dráze, promluvit si s robotem, řešit
různé logické hry, vyzkoušet si jaké to bylo na potápějícím se
Titanicu nebo si zahrát Just dance.
V listopadu se naše škola připojila k oslavám třiceti let od
sametové revoluce. Všichni žáci se zapojili do Běhu svobody
a zhlédli jsme různé ﬁlmy inspirované 17. listopadem. Při výtvarné výchově naše třída vytvořila 3D modely pod názvem
Nejsme děti. Celý týden jsme si povídali o významu svobody
a demokracie. Byl to zajímavý a poučný týden.
Nastal prosinec, jeden z nejhezčích měsíců v roce, protože
jsou v tomto měsíci Vánoce. I naše třída si předvánoční čas
pěkně užila. Navštívili jsme program Vánoce v Čechově stodole v Bukové u Příbrami a výstavu betlémů na dole Řimbaba
na Vysoké Peci. Poslední den před vánočními prázdninami se
konaly po celé naší škole vánoční besídky. My jsme si svoji
třídu krásně vyzdobili a třídní besídku pěkně užili. Maminka
Kuby nám tak jako každý rok upekla krásný dort s vánočním
motivem. Letos byl třípatrový.
V únoru jsme se zúčastnili masopustu v Bohutíně a také
jsme začali jezdit do sportovní haly v Příbrami na lekce bruslení. Absolvovali jsme však jen dvě, třetí jsme už bohužel nestihli. Vše běželo podle plánu až do 11. března, kdy byl
v České republice vyhlášen nouzový stav kvůli nemoci COVID
19 a byly uzavřené všechny školy a nastala různá omezení,
aby se nemoc dále nešířila. A tak nám nezbylo nic jiného, než
se učit doma, začala distanční výuka na dálku. Ze začátku
jsme byli všichni nadšeni, ale postupem času jsme si začali
uvědomovat, o co všechno jsme přišli. Například o pomoc při
zápisu dětí do první třídy, zahradní slavnost, rozloučení se
s naší paní učitelkou a spoustu dalších naplánovaných tříd-
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ních i školních akcí a projektů. To, co nám ale nejvíce chybělo,
byli naši kamarádi.
Od začátku distanční výuky nám paní učitelka přes WhatsApp a Bakaláře zadávala každý den úkoly a učivo, které jsme
museli doma zvládnout. Měli jsme i zpětnou kontrolu, kde
jsme v samostatných pracích zasílali vypracované úkoly a dostávali známky. Chvilku trvalo, než jsme si na nový režim
zvykli, ale myslím, že nakonec jsme vše zvládli. Super byly videohovory na Skypu, kde jsme se mohli všichni alespoň na
dálku vidět a popovídat si.
Tento školní rok si budeme určitě pamatovat všichni. Bylo
to velice náročné období pro nás všechny, pro učitele, děti i
rodiče. Právě oni si zaslouží veliké poděkování za veškerou domácí výuku, která pro ně jistě nebyla v tak těžké době jednoduchá a za perfektní a úžasnou spolupráci nejen v době
distanční výuky. „Moji“ milí rodiče byli pro mne vždy po celých
pět let velkou oporou. A děti? Po těch se mi určitě bude stýskat! Zažili jsme spolu mnoho hezkého a jistě budeme mít
všichni na co vzpomínat.
mgr. miloslava sláviková a její žáci 5. třídy

Náš první rok na ii. stupni – 6. ročník
Do 6. ročníku chodilo 20 žáků, z toho 8 chlapců a 12 dívek.
Nový školní rok přinesl pro 6. ročník řadu změn. Tou nejdůležitější byl přestup na II. stupeň a změna třídního učitele.
Žáci si postupně zvykali na to, že každý předmět vyučuje
někdo jiný.

hvězd u táborového ohně i při noční hře se svíčkami. Všichni
pak dostali náramek přátelství, který bude připomínat nejen
nezapomenutelné zážitky z výletu, ale také to, že ve třídě se
k sobě chováme jako kamarádi.
V průběhu školního roku jsme si vytvořili vlastní pravidla
chování, sdělovali jsme si různé zážitky, zkušenosti, ale také
problémy. Během třídnických hodin jsme poznávali sami sebe
i ostatní, řešili různé problémy a absolvovali několik setkání
se školní psycholožkou.
Během koronakrize nás všechny mrzelo, že se nemůžeme
dále ve škole setkávat. V červnu se zhruba polovina třídy do
školy vrátila a společně jsme si závěr školního roku užili.
Šestou třídu máme úspěšně za sebou a budeme se těšit na
další zážitky v příštím školním roce.
mgr. radek surynek, třídní učitel 6. třídy

Školní rok 2019/20 v 7. třídě
Hned na začátku školního roku do sedmé třídy přistoupil
nový žák, třídu tedy navštěvovalo 15 chlapců a 12 dívek, celkem 27 dětí. Změnila se i kmenová učebna, děti se přestěhovaly z přízemí do prvního patra.
Z důvodu velkého počtu žáků byla třída na některé předměty rozdělena – jednalo se o český jazyk, matematiku, angličtinu a němčinu. Žáci si rovněž mohli vybrat jeden z
volitelných předmětů – někteří zvolili sportovní hry, jiní informatiku.Během 1. pololetí se sedmáci zapojili do několika
celoškolních projektů, jako byl například Den evropských jazyků nebo projekt 30 let svobody, kdy si připomněli události
17. listopadu 1989.
Do Vánoc proběhly také dvě exkurze – v listopadu děti navštívily planetárium v Českých Budějovicích a v prosinci zavítaly do německého Pasova. Tam si prohlédly nejvýznamnější
architektonické památky, navštívily proslulé vánoční trhy a
také si v praxi vyzkoušely své znalosti německého jazyka. Rok
2019 byl zakončen veselou vánoční besídkou.
V měsíci únoru se většina sedmáků zúčastnila lyžařského
výcviku v Krkonoších, na který se těšili již od září.
Z úspěchů našich žáků je třeba zmínit 3. místo Lucie Tesaříkové v okresním kole olympiády v angličtině.

Hned na začátku školního roku celá třída
společně s třídní učitelem Radkem Surynkem
a školní psycholožkou Pavlínou Vyšínovou vyrazila na adaptační kurz. V termínu od 11. –
13. 9. 2019 strávili žáci tři příjemné dny v rekreačním středisku uprostřed brdských lesů u
obce Věšín. Program pro ně připravila školní
psycholožka ve spolupráci s třídním učitelem. Pobyt byl zaměřen na rozvoj spolupráce,
vzájemné poznání i sebepoznání. Užili jsme si
spoustu legrace při skupinových hrách venku,
a když jsme ve čtvrtek po snídani zjistili, že
venku prší, náladu nám to nezkazilo a uspořádali jsme turnaj v „prší“. Naštěstí počasí se
umoudřilo, takže jsme mohli vyrazit na průzkum do lesa, vychutnat si noční oblohu plnou
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Druhé pololetí bylo poznamenáno epidemií koronaviru.
Od 11. března zůstaly školy zavřené a probíhala distanční
výuka. Žáci dostávali úkoly pomocí e-mailů a zpráv v Bakalářích, scházeli se s učiteli k online výuce prostřednictvím aplikací Skype a Hangouts Meet. Většině výuka na dálku
nečinila potíže, jiní se museli s pomocí rodičů a vyučujících
vypořádat s problémy s technikou nebo pochopením učiva.
Na začátku června byly z rozhodnutí ministerstva školství
povoleny konzultace i pro žáky 2. stupně, a tak jsme se ještě
před prázdninami třikrát sešli při školním vyučování, i když
v omezeném rozsahu i počtu dětí.
Těšíme se, až se v září zase všichni společně setkáme.
mgr. Lenka Brabcová, třídní učitelka 7. třídy

8. třída ve školním roce 2019/2020
V letošním školním roce bohužel neměli žáci 8. třídy tolik
zážitků jako v předchozích letech vzhledem k nutnosti zahájení distanční výuky ve II. pololetí. I přesto stihly děti navštívit pár zajímavých míst. V listopadu vyrazila 8. třída do
Technické akademie v Březnici (TECHAK), kde se žáci zúčastnili programu na rozvoj polytechnického myšlení a vzdělání.
Žáci se zde také seznámili s 3D tiskem a virtuální realitou.
Dále vytvářeli jednoduché programy v prostředí Minecraftu
a pomocí robotických stavebnic LEGO. Zapojili se také do celoškolního projektu 30 let svobody, během kterého si připomněli události roku 1989, které vyvrcholily Sametovou
revolucí. V prosinci navštívili osmáci SZŠ v Příbrami, kde se
dozvěděli jak poskytnout první pomoc a jak správně provádět resuscitaci, V polovině prosince měly děti možnost nasát
vánoční atmosféru na adventních trzích v německém městě
Pasov. Seznámily se s místními památkami, nakoupily drobné
suvenýry a především využily znalost německého jazyka v reálných situacích. Vánoční čas jako již tradičně vyvrcholil vánočním vystoupením v obci a školní besídkou.
Jako každý rok se někteří žáci 8. třídy zúčastnili lyžař-

ského výcvikového kurzu. Děti si kurz užily, zdokonalily se
v lyžování a odvezly si množství vzpomínek a zážitků.
Druhá polovina školního roku byla poznamenána epidemií koronaviru. 11. března se škola zavřela a začalo se s distanční výukou. Učitelé komunikovali se svými žáky pomocí
zpráv v Bakalářích, e-mailů a prostřednictvím videokonferencí. Většině žáků výuka na dálku nečinila problémy,
opravdu se snažili a poctivě pracovali na zadaných úkolech.
Dobrovolná docházka do školy byla obnovena až v červnu.
Žáci měli možnost se alespoň na pár dnů setkat se svými spolužáky a učiteli, i když v omezeném počtu a rozsahu.
Nyní se už všichni těšíme na prázdniny, zasloužený odpočinek a hlavně na to, až se všichni v září opět ve zdraví setkáme.
krásné prázdniny a v září ahoj!
Bc. Nikola hložanková, třídní učitelka 8. třídy

poslední společný rok 9. třídy
Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo 9. třídu celkem
22 žáků, 7 chlapců a 15 dívek. V prosinci se naše třída rozrostla o nového spolužáka, který k nám přestoupil z příbramské školy.
Během prvního pololetí tohoto školního roku jsme společně navštívili mnoho středních škol. V září jsme zavítali na
Střední průmyslovou školu v Příbrami, která si připravila projekt Týden techniky. Nejprve se žáci seznámili se všemi studijními obory a poté si mohli vyzkoušet práci v kovárně,
počítačové učebně, navrhnout vlastní dům či zkusit si upravit fotograﬁe nebo videa. V listopadu jsme se zapojili do akce
Fiktivní ﬁrmy pořádané Obchodní akademií v Příbrami. A 3.
prosince jsme navštívili v rámci dne otevřených dveří Střední
zdravotnickou školu v Příbrami. Žáci si vyzkoušeli, jak poskytnou první pomoc a jak správně provádět resuscitaci.
Všechny návštěvy byly pro nás velmi poučené a zajímavé. Doufám, že si žáci správně zvolili
střední školy a studovaný obor
je bude bavit. Budeme jim společně ve škole držet palce.
V průběhu roku jsme se
zapojili do různých projektů,
např. do celoškolního projektu
30 let svobody. Tento projekt
probíhal celý měsíc listopad a
naším úkolem bylo vytvořit plakáty o významných osobnostech a událostech té doby.
Současně tato akce oslavovala
třicet let od sametové revoluce.
Celé oslavy završila společná
vzpomínka na školní zahradě,
na které jsme se všichni spojili
do lidského řetězu a zapálili
svíčky jako tehdy studenti na
Národní třídě.
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Společně jsme pro děti MŠ na Vysoké Peci a své spolužáky
zorganizovali Mikuláše. Čerti s Mikulášem a anděly si poslechli mnoho hezkých písníček a básniček. Každému dítěti
Mikuláš věnoval něco malého.
V době adventu většina z nás navštívila německé město
Pasov. Prohlédli jsme si nejvýznamnější památky a ochutnali
místní dobroty na vánočních trzích. Předvánoční čas jsme
oslavili také ve škole vánoční besídkou. Žáci se navzájem obdarovali mnoha hezkými dárky, společně si zazpívali a zatančili. Z domova si přinesli spoustu dobrot a k obědu jsme si
objednali pizzy, které sklidily největší úspěch.
Celé druhé pololetí bylo poznamenáno distanční výukou,
která začala 11. března z důvodu koronavirové pandemie a
uzavření škol. Žáci se začali učit tzv. na dálku. Společně jsme
využili aplikaci Skype a vedli online hodiny skrze ni. Aplikace
nám umožnila vzdělávat se a zároveň si popovídat i přes omezení. Škola se pro deváťáky znovu otevřela 11. května a nabídla jim přípravu na přijímací zkoušky, které žáky v červnu
čekaly.
Bohužel celá situace ovlivnila i závěr školního roku. Deváťáci nemohli uspořádat zahradní slavnost, na které se každoročně žáci deváté třídy loučí, a zároveň nemohli zorganizovat
poslední společný třídní výlet. Všichni jsme se ale ve škole
sešli 26. června, kdy jsem jim předala poslední vysvědčení a
společně jsme se rozloučili. Loučení pro nás bylo velmi náročné, ale věřím, že jsme toho spolu hodně zažili a budeme
mít na co vzpomínat.
mgr. martina Berkovcová, třídní učitelka 9. třídy

poděkování rodičům a všem, kdo žákům pomáhali
a pomáhají s domácím vzděláváním.
Před více než třemi měsíci se nám všem ze dne na den otočil život doslova vzhůru nohama. Ocitli jsme se v nelehké situaci, kterou nikdo z nás nečekal a nikdy předtím nezažil.
Všichni společně – učitelé, žáci, rodiče – jsme tak byli postaveni před zcela novou výzvu, se kterou nikdo z nás neměl zkušenosti. Obvyklá a všem dobře známá prezenční výuka byla
doslova ze dne na den nahrazena tzv. výukou distanční, na

dálku. Vzdělávání na dálku bylo řešením
z nouze a v nouzi. Učitelé se „za pochodu“ učili učit on-line, žáci se učili učit
se samostatně, cvičili svou zodpovědnost
a vytrvalost, rodiče se hlouběji seznamovali s výukou a prací učitelů a snažili se
maximálně podpořit své děti. Všichni
jsme byli podrobeni velké zkoušce, zda a
jak situaci zvládneme.
Snažili jsme se všichni co nejrychleji
zareagovat a co nejlépe se s distanční výukou vyrovnat. Pro děti, rodiče ani pedagogy nebyla tato forma výuky vůbec
jednoduchá, ale snažili jsme se, seč síly
stačily a postupně, krůček po krůčku,
jsme to zvládali. Zásadní byla zpětná
vazba, tzn. stálé zjišťování průběhu domácí distanční výuky. Zjišťovali jsme pomocí dotazníků i průběžných dotazů, jaké podmínky k výuce mají všichni žáci,
rodiče i učitelé, co by případně potřebovali k lepším výsledkům. Postupně jsme se vyrovnávali s novými rolemi a učili se,
jak vybalancovat distanční výuku tak, aby nepřiměřeně nezatěžovala žáky, rodiče ani učitele, ale abychom z ní zároveň pro
všechny vytěžili maximum.
Vy, rodiče, a někdy i prarodiče, jste to měli neobyčejně
těžké. Byli jste nuceni skloubit starosti a práci v zaměstnání s
péčí o chod domácnosti a k tomu přibylo navíc učení se s
dětmi. Vážení rodiče, velmi dobře si s pedagogy uvědomujeme
a chápeme, že v souběhu s pracovními povinnostmi bylo pro
vás korigování domácí výuky vašich dětí velmi složité. Pedagogové se po počátečním tápání snažili učivo připravovat jednoduše, přehledně, strukturovaně a hlavně v přiměřeném
rozsahu. Učivo a úkoly rozvolňovali a redukovali. A jen s pomocí vás, rodičů, se nám dařilo situaci dobře zvládat, aniž by
to mělo výrazný dopad na naše děti a jejich znalosti.
Výuka na dálku se rodila doslova přes noc a během prvních
týdnů to bylo opravdu hektické. Komunikaci s rodiči i žáky zajišťoval nejvíce informační systém školy Bakaláři, později
se přidávaly další nástroje komunikace a práce v online
výuce: Google Meet, Whats App, Skype, e-maily, Youtube a
využívání řady dalších programů či webů. I my učitelé jsme
mezi sebou navzájem využívali k poradám a sdílení zkušeností
tyto nástroje. Na webových stránkách školy jsme pro žáky a
rodiče pravidelně uveřejňovali týdenní plány učiva. Učitelé
se pustili do video výuky, která se setkala s velmi dobrou odezvou a sloužila především k vysvětlování nové látky či obtížněji pochopitelných částí distanční výuky, ale i k
vzájemnému popovídání a udržení vzájemného kontaktu. Velice důležitá pro všechny byla komunikace, pozitivní motivace
a zpětná vazba. A asi všichni jsme si uvědomili, že toto distanční vzdělávání i v dnešní „internetové době“ jen těžko
může nahradit osobní a citlivý přístup učitele k dítěti tzv. tváří
v tvář.
Bez podpory rodičů by distanční výuka vůbec probíhat nemohla. Tímto bych jim chtěla skutečně moc poděkovat. Dobře
si uvědomuji, kolik problémů jim to přinášelo. Chtěla bych poděkovat také všem pedagogům, pro které tento styl výuky
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představoval mnohem větší zátěž a nasazení než běžná výuka.
A děkuji samozřejmě i žákům naší školy, na jejichž samostatnost a odpovědnost byly kladeny mnohem vyšší nároky.
máme za sebou více než tři měsíce distanční výuky. co
nám to dalo?
- Skokový posun ve využívání informačních technologií, a to jak
pro žáky, tak pro učitele, případně rodiče.
- Mnohem užší vzájemnou spolupráci s žáky, jejich rodiči i se všemi
pedagogy.
- Silný pocit vzájemné solidarity, podpory a sounáležitosti.
- Mnohem větší míru samostatnosti žáků a zvýšení jejich odpovědnosti za vlastní učení.
- Potvrzení toho, že osobní a přímý kontakt učitele a žáka je nenahraditelný i v dnešním světě plném technologií.
- Dobrý pocit z toho, že společně to zvládneme.
chtěla bych vás ujistit, že na úskalí domácího vzdělávání budeme po návratu dětí do školy brát ohled. Všichni
se v návratu ke školní docházce budeme snažit, co jen to
půjde, dětem pomoci, pokud se snad něco při distanční
výuce úplně nepodařilo. chyby nevadí, posouvají nás dál.
problémem je nezájem a nečinnost.

děkuji z celého srdce všem svým kolegyním a kolegům,
žákům a hlavně rodičům za jejich pochopení, spolupráci a
za to, jak se s touto novou situací statečně poprali. děkuji
také za vaši vstřícnost, zájem a zejména pak za pozitivní
zpětnou vazbu, které se nám od vás dostávalo a dostává.
že jste se přidali a se svými dětmi poctivě a v rámci svých
nejlepších možností pracovali a při tom všem neztratili
smysl pro humor, že jste se s námi podělili o vaše každodenní radosti, ale i starosti. děkujeme a nezapomeňte:
jsme v tom všichni spolu a společnými silami všechno
zvládneme!
přeji všem čtenářům Bohutínského zpravodaje a příznivcům naší školy krásné, klidné a slunečné léto, dětem
příjemné a zajímavé prožití prázdnin a rodičům i všem
svým spolupracovníkům příjemnou odpočinkovou dovolenou. dávejte na sebe pozor a opatrujte se. hodně zdraví
všem.
mgr. Lada králová, ředitelka školy

sdh vysoká Pec
Máme začátek letních prázdnin roku 2020 a je na místě,
abychom se s vámi podělili o akce a zážitky, které se v
tomto roce uskutečnily.
Kvůli coronaviru se bohužel některé akce pořádat nemohly, ale určitě na ně nezapomeneme a příští rok si je
opět připomeneme.
V měsíci lednu jsme navštívili valnou hromadu v Lázu.
Únor byl bohatý na kulturní akce. Hasičský ples, na
který přišla spousta lidí, se velmi vydařil. Tombola byla
díky sponzorům bohatá a pestrá a tímto bychom jim ještě

jednou rádi srdečně poděkovali. Den po plese se již tradičně pořádal dětský karneval. Opět jsme se sešli v hojném počtu masek a věříme, že si karneval užili nejen děti,
ale i rodiče.
V měsíci dubnu jsme se kromě každoročního sběru železného šrotu podíleli i na sběru kamene a výřezu dřeva.
V červenci oslavil životní jubileum pan Kostínek František (75 let), tímto mu ještě jednou blahopřejeme. Bohužel
nás potkaly i dvě smutné události, a to že nás opustili dva
členové: paní Věra Ricová a pan Jaroslav Švejda.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu
Bohutín za výbornou
spolupráci a doufáme, že i nadále
budeme moci v
tomto duchu pokračovat.
Za sdh Vysoká pec
Vám přejeme
krásné
letní prázdniny.
eva plívová
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sdh bohutín
I přes koronavirovou situaci se v SDH Bohutín
mnohé událo. Ještě v počátku roku pořádali hasiči
ples na Drmlovce. Bohatá tombola a skvělá hudba
přilákaly mnoho návštěvníků nejen z řad hasičů.
V únoru se konal tradiční masopust, který se letos
těšil velké návštěvnosti. Počasí masopustníkům
přálo, proto se veselili až do noci. Jako v loňském
roce se průvodu zúčastnili zástupci z Milevska.
Stejně tak se v sobotu před masopustním úterým vydali Milevské maškary podpořit Bohutínští.
V okamžiku, kdy se měly začínat připravovat jarní
a letní akce, zasáhl koronavirus. V důsledku vládních
opatření došlo k posunu, nebo i ke zrušení některých
akcí. Nekonaly se ani výborové schůze.
První akce po uvolnění bylo stavění máje. Hasiči si
dopředu máj připravili a 1. května v dopoledních hodinách máj ozdobili a postavili.
O týden později uspořádali sběr železného šrotu.
O několik týdnů odložili oslavu Dne matek. Nechtěli, aby hasičky o „svůj den“ přišly. Byl to fajn
večer, který se protáhl až do pozdních hodin.
Jediná akce, které byla úplně zrušena, je Memoriál zasloužilých členů. Konat se bude tedy až v příštím kalendářním roce.
Pouťové oslavy proběhnou s fontánou, hasičským
miniútokem, ale bez pouťové zábavy. Místo ní bude

Čištění požární nádrže

den matek

Čištění požární nádrže

stavění máje
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převzetí pamětního listu pro sdh Bohutín za účast
v průvodu milevských maškar

Zásah ve firmě Tor - iN
posezení v hasičárně u dobrého moku. Všichni jste srdečně
zváni.
Dále proběhly brigády na údržbě techniky a hasičárny. Hasiči stále jezdí dohlížet na fotbalové zápasy na 1. FK Příbram
a ve spolupráci s obcí Bohutín vyčistili požární nádrž.
Co se týče mladých hasičů, tak opravdu není co psát. Veškeré akce, které se konají, byly zrušeny. Mladí hasiči se zúčast-

nili masopustu a ještě před tím Výroční valné hromady. Začali trénovat, ale to dlouho netrvalo. Věříme, že v příštím čísle
se již dočtete o jejich akcích.
příjemné a prosluněné léto
vám všem přeje za sdh Bohutín klára Bambasová.

Pouťové Posezení s občerstvením ve stanu u hasičárny.
Pátek 24. 7. 2020
sobota 25. 7.2020
neděle 26. 7. 2020

od 15:00 do 20:00
od 14:00 do...
od 10:00 do 16:00

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

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

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

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

adresa datové schránky: qr6ank2

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

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

hlavní účetní - Marie Šedivá
masasediva@seznam.cz
obecní knihovna - PhDr. Eva Kubíková
knihovnabohutin@seznam.cz
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sPort
fotbal
sk litavan bohutín z.s.
Fotbalová sezóna 2019/2020 skončila nedohraná.
V návaznosti na aktuální dění kolem začínající koronavirové epidemie a s ní spojenými restriktivními opatřeními
byl nejprve rozhodnutím FAČR ze dne 12. 3. 2020
do odvolání přerušen program všech soutěží. Následně
byly veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže
ke dni 8. 4. 2020 plošně ukončeny.

Hlavní činností několika brigád byla instalace nového
oplocení od autobusové otočky podél lesa až k nohejbalovému hřišti. V rámci brigád dále docházelo k provádění standardních udržovacích prací (např.: udržování
hrací a tréninkové plochy, udržování zelených ploch navazujících na hrací plochu, obnovy nátěrů konstrukcí atd.)
a v neposlední řadě také k instalaci záchytné sítě za horní
bránou. Prostředky na realizaci všech zmíněných akcí se
nám podařilo zajistit ze soukromých zdrojů. Poděkování
patří všem, co se na realizaci podíleli, speciální poděkování potom patří p. D. Taliánovi, p. V. Michálkovi,
p. M. Maškovi a p. J. Holečkovi.
Sportovní život se do našeho areálu pomalu začal vracet cca v polovině května, kdy opět v návaznosti na zmírnění vládních opatření bylo možné začít pořádat tréninky.

I přes nepřízeň osudu jsme nezaháleli a dění v našem
areálu úplně neutichlo ani v jarních měsících. V návaznosti
na koronavirová opatření a jejich postupná uvolňování
jsme vrhli veškeré síly do úpravy a zvelebování areálu. Postupně, ať už za pomoci subdodavatelů, nebo „svépomocí“
v rámci brigádnické činnosti byla zrealizována úprava
místa pro fanoušky (tzv. pešunku), v rámci této úpravy
došlo ke snížení výškové úrovně a zadláždění celé plochy
za venkovním grilem. Dále byla upravena parkovací plocha, došlo k doplnění podkladních vrstev, srovnání a částečnému rozšíření směrem k tréninkovým plochám.

Po dalších rozvolňováních bylo možné v průběhu června
sehrát i několik přátelských utkání.
Co se týká nadcházející sezóny, tak máme v úmyslu do
mistrovských soutěží přihlásit celkem osm družstev. Dvě
družstva dospělých a šest mládežnických. Tři týmy budou
ryze bohutínské („A“, „B“ a Dorost) a pět týmu bude, opět
ve spolupráci s Podlesím, přihlášeno jako družstva sdru-
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žená (bude se jednat o starší žáky, mladší žáky, starší přípravku a dvě družstva mladší přípravky).

tkávat při hraní či sledování oblíbené hry, kterou je nám
fotbal.

Budeme doufat, že sezóna 2020/2021 se obejde bez jakýchkoliv komplikací a že se opět všichni budeme moci se-

Za sk LiTaVaN Bohutín, z.s.

hokej
thc bohutín
Začátek soutěže nás nezastihl ve skvělé formě a
jednu chvíli jsme se ocitli na posledním místě
tabulky. Nevedlo se nám scházet se v dobrém počtu a v zápasech nás potkávaly
hloupé chyby. Dalším důvodem byla
naše střelecká nemohoucnost. No,
prostě se nedařilo. K tomu všemu
jsme ještě čekali obvyklou vánoční
krizi. Ale tento rok se stal opak.
V prosinci se mírně obrátilo. Někteří marodi se vrátili do hry a
možná i díky tomu se nám začalo
dařit. Sice to nebyla vítězství rozdílem
třídy, ale díky bojovnosti se nám dařilo
nejtěsnějším rozdílem vyhrávat. Tím pádem

jan Bittner, předseda
jsme ve sváteční pauze měli pocit, že sezóna ještě není
ztracena. Dokonce byla šance se umístit na čelních příčkách. Avšak kombinace dalších proher nás nechala v boji
o střed tabulky. Posledním prohraným zápasem jsme ztratili možnost být na 4. místě a při vyrovnanosti soutěže
jsme skončili až šestí.
Oproti ostatním sportům jsme měli štěstí a dokončili jsme sezónu bez omezení. Jediné, o
co jsme přišli, byl plánovaný turnaj na
konci sezóny. Nyní máme dlouhé prázdniny a koncem srpna plánujeme opět
vyrazit na led a v soutěžní sezóně vylepšit letošní 6. místo. Veškeré informace o průběhu sezóny, statistiky
hráčů a další naleznete na www.pribramskyhokej.eu. Krásné léto, zdar hokeji a obzvláště bohutínskému přeje
Honza Novotný.
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tenis
tk bohutín
Tenisový klub TK Bohutín, z.s. provozuje svoji činnosti
v obci Bohutín. Ve vlastnictví klubu je budova na adrese
Havírna 5, kde se nachází klubovna klubu a tělocvična.
Součástí budovy je i byt pro správce, který klub pronajímá
a je zdrojem příjmů vedlejší činnosti. Ke své sportovní činnosti využívá 6 tenisových antukových kurtů, které má
k užívání od obce Bohutín, jeden kurt je v majetku soukromé osoby, za tento kurt platí klub nájemné. Ve vlastnictví klubu je rovněž nafukovací hala, která je každým
rokem postavena na kurtu č. 2. Jedná se o nafukovací
halu, která je poskytována pro účely závodního tenisu, ve
večerních hodinách pro další členy klubu.
V současné době má klub 122 členů do 23 let, dalšími
členy – celkem 32 - jsou rekreanti, kteří si každoročně platí
členské příspěvky, jež jsou velmi důležitým zdrojem příjmů klubu.
Závodní tenis:
V roce 2019 byla postavena družstva: minitenis A a B,
babytenis, mladší žáci – nejvyšší středočeská soutěž, starší
žáci – nejvyšší středočeská soutěž, dorost – I. třída, družstvo dospělých A – III. třída, družstvo dospělých B – IV.
třída.

tréninky si všichni členové klubu hradí sami. Vzhledem
k tomu, že se klubu podařilo v loňském roce získat dotaci
z programu Můj klub, zajistil klub hromadné tréninky pro
všechny závodní kategorie pod vedením trenérů. Těchto
tréninků se mohli zúčastnit všichni registrovaní hráči
klubu.
Prostřednictvím dotace také klub zajistil nové pomůcky
pro nejmladší hráče a dále zajistil i další vybavení dalšími
pomůckami.

Pro sezónu 2019 se náš klub přihlásil jako pořadatel
turnajů: ml. žáci a ml. žákyně – celkem 2 turnaje, dále turnaj B starších žákyň a další turnaj C st. žáků a st. žákyň,
turnaje babytenisu – celkem 2 turnaje. Na tyto turnaje
klub zajistil ceny v podobě pohárů a medailí.
Velmi úspěšný je i závodní tenis jednotlivců: Simona
Klemšová se dostala jako mladší žákyně na 35. místo v celorepublikovém žebříčku. Velmi dobrých umístění na turnajích získávají i další tenisté (Troller, Blovský, Bůžek,
Celina, Beranová, Černohorská, Šťastná, Osvaldová a
další).
Tenisový klub je nevýdělečnou organizací, náklady na
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Zajištění chodu klubu:
Tenisový klub zaměstnává celoročně údržbáře na hlavní
pracovní poměr, dalším zaměstnancem je provozní klubu
na DPP a dále dalších 5 brigádníků na DPP, tyto klub využívá především v letním období na zjištění chodu klubu.
Chod klubu si vyžaduje poměrně vysoké náklady a to
především v zimní sezóně: na nákup uhlí a na elektrickou
energii, dále pak na vodné a stočné. Musí vynaložit i další
náklady na pojištění objektu, mzdy a na materiál (antuka,
sítě, lany, míče atd.).
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na chodu
klubu, ať už jako členové výkonného výboru, sponzoři,
hráči, vedoucí družstev, trenéři i rodičům ochotným pomoci a samozřejmě všem členům, kteří si plní včas své povinnosti.
jiří Tureček, předseda

rekreační tenis:
Každý rekreant klubu má možnost zaplatit klubu členský příspěvek, na základě tohoto příspěvku je umožněno
těmto hráčům hrát na kurtech TK Bohutín od dubna do
října zdarma.
Pro rekreační tenis klub připravuje a realizuje tenisové
turnaje dvojic, kde mají možnost se přihlásit i neregistrovaní hráči. Pro tento rok klub počítá celkem se třemi turnaji.
Klub TK Bohutín zajišťuje i další činnost – pořádá cvičení pro děti a dospělé, dále je spolupořadatel Běhu Bohutínem. Tohoto běhu se každý rok účastní okolo 200
závodníků.
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regionální centrum sport pro všechny BohuTíN
RC SPV Bohutín pořádá Letní tábor pro děti z Bohutína,
informace viz přiložený letáček.
Každý čtvrtek od 15 hodin probíhalo cvičení "všestrannosti" pro děti od 4 do 12 ti let v tělocvičně v areálu Tenisových klubu Bohutín, kam se i díky dotaci od

Středočeského kraje " Můj klub" zakoupilo spoustu nových pomůcek na cvičení. Na všestrannost chodilo 15
dětí. Přes prázdniny mají děti volno, ale už se těšíme, že v
září budeme pokračovat.

moto
jawa výlet
V sobotu 4. 7. 2020 jsme vyrazili na již několikátou pánskou
jízdu, která byla započata náročným přesunem - celých 197 km
- do mlýna u Kunčí skály, kde nás očekával kamarád Hugo a měl
nachystanou nádhernou prohlídku mlýna. Po vydařeném večeru s koupáním při úplňku jsme se vydali do Krkonoš na Růžohorky, odkud nám již z dálky mával nadšený personál
připravený s chlebem a solí...
Po výstupech na Sněžku a dalším sestupu obřím dolem do
Pece, kde nás vítaly nadšené davy, jsme byli vpuštěni na místní
bobovou dráhu, kde byl naším
jedincem překonán rekord
trati! Někteří se bohužel z důvodu velké únavy závodu
zúčastnit nemohli. Při výstupu do základního tábora
nás pochválilo jak vedení
chaty, tak zástupce ochrany
parku za vzorné chovaní.
Další den po dojemném
rozloučení s personálem směřovala naše cesta polskou
stranou Krkonoš, kde se teplota pohybovala na bodu
mrazu a hustě sněžilo!
Všechny stroje ale znovu za
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Za rc spV Bohutín hana Nuslová

jedna, o řidičích ani nemluvě! Po sytém obědě byl naším cílem
kemp Sedmihorky. Zde jsme po dlouhém odbavování na recepci
předvedli humornou groteskní estrádu při kličkování 16 dvoutaktů mezi stany, kde už nás bohužel žádné davy nevítaly. Ale
vzhledem k mohutnosti skupiny a obřího zadýmění ani nikdo
z ubytovaných říkat nic nemohl...

Dále pokračujeme celou republikou a máme v plánu najet 2
tisíce km. Tímto se vzhledem k uzávěrce s čtenáři loučím. A
zdravím všechny členy KPJ!
jawám zdar!
petr Bárta

cyklo bohutín
V neděli 5. července se jako
každý rok vydali bohutínští
cyklisté na cestu do Písku. Cyklovýletu se zúčastnili jak pánové,
tak dámy všech věkových kategorií. I přes veškeré peripetie všichni
dorazili zdárně do cíle a jízdu
si skvěle užili.
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brdská 25
Po rozvolnění vládních nařízení proběhla v Bohutíně Brdská
25. Každoročně tento běžecký závod navazuje na Zajíc Cup, ale
ten byl pro letošní rok zrušen (i jeho podzimní termín). Přesto se
v Bohutíně na cvičném hřišti SK Litavan Bohutín dne 24. 5. 2020
sešlo 156 závodníků, kteří se utkali ve třech kategoriích. V běhu
žen se popralo o přední příčky 42 běžkyň. V kategorii mužů soupeřilo 112 závodníků a v kategorii juniorů byli 2 závodníci.
Bohutín měl hned několik zástupců, mezi ně patří např.: Lucie
Turková, Věra Karasová, Jan Provazník a Jan Pech.
Organizátorům děkujeme za přípravu a průběh a běžcům přejeme mnoho kilometrů bez potíží.

mrtvého poustevníka, aby ho odvezli do Třebska.
Tuto pověst si vyslechli vandrovníci při luštění křížovky, kterou na každém vandru luštíme.
Vandrování do brdských lesů. Pro někoho dlouhá
Dubnový vandr jsme byly nuceny zrušit kvůli
cesta mezi stromy k nějakému místu a zpět,
COVID – 19. V květnu jsme ale byli přizvaní k Oslavě
ale pro nás je to příjemná procházka, při které si odstromkových slavností a výstupu na Zavírku. Někteří
počineme, protáhneme si svá záda, nožky a s Vanodvážlivci vyrazili v dobových převlecích (1. polovina
drujeme společně si popovídáme i se svými přáteli,
kteří vandrují s námi, ale i
s novými lidmi, které vidíme poprvé. V letošním
roce jsme měli první vandr
v únoru. Při únorovém vandru jsme „trhli“ velkým rekordem účastníků (45).
Velice nás to překvapilo a
potěšilo. Cílem byl schovaný rybníček U Poustevníka
nedaleko
Pilské
nádrže. K tomuto místu se
váže pověst o poustevníkovi, který zde pobýval, a
když zde zemřel, zničehonic
se rozezněly zvony ve Třebsku a voli i s povozem se rozešli k tomuto rybníku pro

vandrujeme sPolečně

46

20. století). Tato
akce se velice vydařila. Celou cestu
nám počasí přálo.
Po tomto výstupu
jsme se sešli v hostinci Plzeňka a při
poslechu country
písní jsme se občerstvili. Poté jsme
se vydali ke svým
domovům.
Při
deštivé
červnové sobotě
jsme se vydali na Bílou skálu za Láz v pláštěnkách.
Jelikož bylo opravdu dost špatné počasí a nás bylo
nás málo, popojeli jsme si do Lázu k pile a odtamtud

jsme šli do lesa. I při deštivém počasí jsme si posbírali
houby a ochutnali zrající borůvky. Doufáme, že si
všichni naše vandry užili a že na tom dalším vandru
se opět shledáme.
Pokud i vy s námi chcete vyrazit, v září nás opět již
tradičně čeká špacír na vrch Vojna a to 19. 9.2020.
Sraz bude u Obecního úřadu Bohutín ve Vysoké Peci
ve 13.00. S sebou buřtíky, dostatek tekutin a dobrou
náladu. Tak neváhejte a vyrazte s námi. Zažijete
prima odpoledne
Případné informace rády zodpovíme, buď na facebookových stránkách: Vandrujeme společně!, nebo
můžete psát na email: vandrujemespolecne@seznam.cz.
přejeme všem slunečné a pohodové léto.
Šárka moulisová
a pavla havrančíková

myslivecký sPolek
myslivecký spolek Bohutín
Co se týká dění v Mysliveckém spolku Bohutín, byli
jsme i my postiženi v rámci opatření Vlády ČR v souvislosti s výskytem COVID 19. Začátek mysliveckého roku
(od 1. 4.) proběhl bez pravidelných akcí, které pořádáme
na základě schválené termínové listiny. Kvůli karanténním opatřením jsme nemohli uspořádat v termínu Výroční členskou schůzi, pravidelnou brigádu na sběr odpadu
v rámci naší honitby a ani tradiční brokové střelby. Činnost spolku byla omezena pouze na nezbytně nutné práce
v souvislosti s preventivními opatřeními proti škodám
zvěří na zemědělských plodinách, a to instalací tzv. pachového ohradníku a kompenzací již vzniklých škod bri-
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gádou na sběr kamene. Dále jsme uspořádali brigádu na
vyhánění srnčat z travních porostů před senosečí. (viz
foto)
Výroční členská schůze proběhla po uvolnění vládních
opatření dne 6. 6. 2020, kde jsme jako každý rok probrali
důležitá organizační opatření ve vztahu k chodu mysliveckého spolku. Za uplynulý myslivecký rok členové MS
Bohutín slovili přes 70 ks spárkaté zvěře, přičemž odlov

divokých prasat byl 41 ks. Kromě odlovu bychom se chtěli
věnovat i výsadbě ovocných a plodonosných dřevin, kterou jsme ve spolupráci s obcí Bohutín již započali v uplynulém roce, ale vlivem extrémně suchého počasí část
výsadby uschnula. Proto bude nutné tuto výsadbu doplnit
a pokračovat v ní i nadále, protože i takováto opatření mají
význam na zadržení vody v krajině a navíc zvyšují potravní nabídku zvěři.
Závěrem děkuji obci Bohutín za podporu jakožto i všem
členům spolku za odvedenou práci.
s pozdravem myslivosti zdar!
jiří Tureček

včelařské sdružení
Brtnictví
Tento rok se pojí s významným datem, kdy byl v naší
obci založen „včelařský spolek“.
Ráda bych napsala pár slov o historii včelaření a zjišťuji, že toto řemeslo bylo velmi vážené, a to
myslím, přetrvává až doposud.
Historie včel je starší nežli dějiny
lidstva. Vědci potvrdili, že „pravčely“ zde pobývaly již před více než
100 milióny let. Vypadaly trošku
odlišně a zřejmě se neživily jen
pylem z květů, ale jistě je začaly
opylovat. Postupem času se orien-

tovaly pouze na květiny, kterých přibývalo. Pralidé se naučili využívat včely velmi brzy a vybírali jim med ve skalních dutinách nebo dutinách stromů. Nejstarší kresbou,
která zachytila osobu, která vybírá
med, je z Pavoučí jeskyně ve španělské Cueva de la Araňa. Je datována 6000 let př. n. l.
Ve starověku byli velmi zdatní
včelaři Egypťané, kteří vyráběli například hliněné úly, košnice a kláty.
Cestovali s nimi po Nilu a využívali
včelích produktů jako léčivo, potravina a v kosmetice. Řecký Aristotelés (384-322 př. n. l.) byl jedním z
učenců, kteří studovali včely.
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Mezi Slovany se umění včelařit velmi rozšířilo a ví se, že
hojně obchodovali s Byzantskou
říší okolo roku 448 n. l. Slované
údajně vyráběli z medu medovinu a uchovávali včely ve dřevěných nádobách, což se píše ve
spisech, které pochází z dob knížete Svatopluka 1. (871-864 n.
l.). Znalost brtnictví a tvoření
brtí Slované předávali dále i germánským národům, a dokonce
byli pozváni do středí a západní
Evropy, aby učili v klášterech a
na různých panstvích tomuto řemeslu tamní obyvatele.
Od 10. století se brtnictví považovalo za velmi vážené řemeslo, protože med, vosk a
výnos z dobytka byly důležité
komodity, za které se směňovalo
a pronajímala se i půda. Především v rolnických krajinách
se včelařilo více než v lesnatých krajinách.
Proč vlastně nazýváme včelaře brtníkem? Původ slova
pochází od „brtě“, což je dutina v kmeni stromu. Buď
vznikla přirozeně, nebo si ji člověk vytvořil. Brtnictví bylo
svobodné řemeslo a bylo předáváno z otce na syna. Brtníci

měli své značky, cejchem vypalovali svůj znak do kmenů
stromů. Krádež včelstev nebo loupež medu se trestala
velmi přísně. Za Karla IV měli brtníci svá práva ustanovené v legislativě (z roku 1350):
Lesníci museli chránit brtě, včelí pastvu a poskytovat
dřevo k potřebě brtníků.
Krádež úlu byla trestána smrtí.
Brtníci byli oproštěni od daní, mohli se svobodně sdružovat, ale museli hlásit úhyny a nákazy včel.
Nejlepším stromem pro brť byla borovice a okolí stromu
bylo ideálně mezi maliním a ostružiním. K výlezu na
strom se používalo lano a třmeny, kuřidlo a kovové nástroje k odříznutí pláství. K odběru pláství s medem se
používaly kožené vaky. Brtníci odebírali med až na jaře. Své včely museli
chránit nejen před zloději, ale i medvědy.
V 16. století se začíná více těžit
dřevo, a tak si lidé stě
hují své
včely ke svým obydlím do klátú a košnic.
V součastnosti je několik nadšenců, kteří se snaží vytvářet brtě jako
dříve. Je to krásná mužská práce. Včely
se nechávají zimovat na medu. Musí,
ale počítat s tím, že v menším prostoru
se včely budou více rojit. Obzvláště
pak“ kraňka, která tvoří silná včelstva.
V minulosti jsme chovali jen včelu“
tmavou“ a ta se často rojila. Včelstvo se
tak samo ozdravovalo a bylo přirozeně
rezistentní.
Příroda si vždy poradila, a tak
není od věci se nad tím zamyslet. Však i dnešní doba je důkazem toho, že člověk není pánem planety a příroda se
umí ozvat!
krásné léto, vše nejlepší a mnoho zdravých včelstev!
Veronika etrychová

výstuP na zavírku
druhý výstup na zavírku s malou stromkovou
slavností
Díky cenným kronikářským záznamům můžeme
s vděčností a úctou naše předky v mnohém obdivovat.
Vzájemné porozumění a mnoho společně prožitých chvil
pro blaho obce a pobavení lidí si jistě zaslouží nejen
uznání, ale i následování. Znovuobnovit tradici společných výletů a zkrášlování obce jsme se rozhodli již v loňském roce, kdy si obec Bohutín a Základní škola Bohutín
připomínaly významná výročí. Již při lednovém setkání
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nad kalendářem akcí v obci se každý těšil, kolik zajímavých událostí a zajímavých setkání rok 2020 přinese. Bohužel člověk míní, ale virová pandemie mění! Sice musely
být mnohé plánované akce zrušeny, ale některé mohly
proběhnout v „omezeném“ režimu, a to se týkalo i Druhého výstupu na Zavírku s vysazením stromu. Původní
termín 23. 5. 2020 musel být z důvodu deštivé předpovědi
počasí přesunut na 30. 5. 2020. A vyplatilo se. Parta nadšenců, ať v dobovém obleku, či v současné tváři, se sešla
před hostincem Plzeňka za slunečného rána. Starostova
slova na uvítanou a krátká připomínka z historie obce, o

činnosti Čtenářsko-hodpodářské besídky z popudu starousedlíka Kliky a ředitele školy Petáka a o pokračovatelích tradice výsadby stromů Spolkem rodáků, vysvětlily
účel turistické výpravy a především symbolického vysazení lípy. Na trasu jsme se vydali na kolech či pěšky, některým přišel vhod koňský povoz pana Petýrka. První
zastavení u koupaliště proběhlo s pracovním nasazením,
výsadby lípy se ujala pánská část osazenstva. V loňském
roce zde byl vysazen podobou blízký strom – katalpa květnatá- a zároveň zde byla instalována první bohutínská
knihobudka, letošní lípa srdčitá koutek oázy zase o něco
zkrášlila. Další část výpravy již probíhala v čistě sportovním duchu. Cyklisté měli namířeno na Zavírku s delším
okruhem přes Brdce. Pěší a „koňáci“ pokračovali volným
tempem vzhůru, každý se domníval, že už na nás čeká jen
slibované vrcholové překvapení. Ale pozor! Na rozcestí „U
Nory“ na nás vykoukly sympatické jeskyňky (Turková
Jana a Bendová Eva) ze svého skromného příbytku. Jejich
životabudič a výborné „krojované“ jednohubky přišly každému vhod. Bohutínské čarodějnice však nebyly překvapením pouze pro nás, ale náhodně projíždějící cyklisté
měli z úleku doslova plná řidítka. Po velmi příjemné trase
jsme se na vrchu Zavírka opět všichni shledali a dobytí cíle
také potvrdili zápisem do vrcholové knihy. Ke zpátečnímu
putování jsme nabírali síly i malým občerstvením. Pan fotograf Zelenka připravil pro všechny účastníky prémiovou
pohlednici s Fabiánem v aktuální podobě, neboť ani jemu
se pandemická opatření nevyhnula, na snímku byl totiž
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v roušce. Závěrečné hodnocení celého výstupu probíhalo
opět na výchozím místě, tedy na Plzeňce. Únavu zahnala
jak vynikající grilovaná specialita, tak příjemné hudební
vystoupení skupiny Stanislava Aksamita – Ruty Šuty.
Kdo akci zmeškal, nemusí se ničeho bát, snad za rok
ZAS!Druhý výstup na Zavírku s malou Stromkovou slavností
Díky cenným kronikářským záznamům můžeme s vděčností a úctou naše předky v mnohém obdivovat. Vzájemné
porozumění a mnoho společně prožitých chvil pro blaho
obce a pobavení lidí si jistě zaslouží nejen uznání, ale i následování. Znovuobnovit tradici společných výletů a zkrášlování obce jsme se rozhodli již v loňském roce, kdy si

obec Bohutín a Základní škola Bohutín připomínaly významná výročí. Již při lednovém setkání nad kalendářem
akcí v obci se každý těšil, kolik zajímavých událostí a zajímavých setkání rok 2020 přinese. Bohužel člověk míní,
ale virová pandemie mění! Sice musely být mnohé plánované akce zrušeny, ale některé mohly proběhnout v „omezeném“ režimu, a to se týkalo i Druhého výstupu na
Zavírku s vysazením stromu. Původní termín 23. 5. 2020
musel být z důvodu deštivé předpovědi počasí přesunut
na 30. 5. 2020. A vyplatilo se. Parta nadšenců, ať v dobovém obleku, či v současné tváři, se sešla před hostincem
Plzeňka za slunečného rána. Starostova slova na uvítanou
a krátká připomínka z historie obce, o činnosti Čtenářskohodpodářské besídky z popudu starousedlíka Kliky a ředitele školy Petáka a o pokračovatelích tradice výsadby
stromů Spolkem rodáků, vysvětlily účel turistické výpravy
a především symbolického vysazení lípy. Na trasu jsme se
vydali na kolech či pěšky, některým přišel vhod koňský
povoz pana Petýrka. První zastavení u koupaliště proběhlo
s pracovním nasazením, výsadby lípy se ujala pánská část
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osazenstva. V loňském roce zde byl vysazen podobou
blízký strom – katalpa květnatá- a zároveň zde byla instalována první bohutínská knihobudka, letošní lípa srdčitá
koutek oázy zase o něco zkrášlila. Další část výpravy již
probíhala v čistě sportovním duchu. Cyklisté měli namířeno na Zavírku s delším okruhem přes Brdce. Pěší a „ko-

ňáci“ pokračovali volným tempem vzhůru, každý se domníval, že už na nás čeká jen slibované vrcholové překvapení. Ale pozor! Na rozcestí „U Nory“ na nás vykoukly
sympatické jeskyňky (Turková Jana a Bendová Eva) ze
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svého skromného příbytku. Jejich životabudič a výborné
„krojované“ jednohubky přišly každému vhod. Bohutínské čarodějnice však nebyly překvapením pouze pro nás,
ale náhodně projíždějící cyklisté měli z úleku doslova plná
řidítka. Po velmi příjemné trase jsme se na vrchu Zavírka
opět všichni shledali a dobytí cíle také potvrdili zápisem
do vrcholové knihy. Ke zpátečnímu putování jsme nabírali
síly i malým občerstvením. Pan fotograf Zelenka připravil
pro všechny účastníky prémiovou pohlednici s Fabiánem
v aktuální podobě, neboť ani jemu se pandemická opatření

nevyhnula, na snímku byl totiž v roušce. Závěrečné hodnocení celého výstupu probíhalo opět na výchozím místě,
tedy na Plzeňce. Únavu zahnala jak vynikající grilovaná
specialita, tak příjemné hudební vystoupení skupiny Stanislava Aksamita – Ruty Šuty.
kdo akci zmeškal, nemusí se ničeho bát,
snad za rok Zas!

sPolek řimbaba
Vážení spoluobčané, čtenáři Bohutínského zpravodaje, v úvodu mého krátkého příspěvku bych vás rád
seznámil s činností spolku v letošním roce. V polovině
ledna jsme se zúčastnili jednoho z posledních fárání na
Dolní Rožínce. Po masopustu, kterého se již tradičně
účastníme, jsme zahájili údržbu areálu včetně „jarního“
úklidu. Pomohli jsme s úklidem a odvozem při kácení
kaštanů a lip na místním hřbitově.
Nucené přerušení spolkové činnosti způsobené koronavirem a zrušení dvou hlavních jarních akcí pořádaných
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pro širší veřejnost (11. 4. Velikonoce a 30. 4 čarodějnice)
značně nabouralo náš jarní program. Místo přípravy výše
citovaných akcí jsme zahájili boj s kůrovcem v brdských
lesích. Po dílčím uvolnění koronavirových opatřeních jsme
obnovili spolkovou činnost, údžbu areálu a prohlídkovou
činnost.
Plánované 12. hornické odpoledne o bohutínské pouti
(25. 7.) mělo být hlavním bodem programu na letošní rok.
Z důvodu možného omezení akce, nelze vyloučit ani její
zrušení, proběhne v komorním rozsahu, stejně jako proběhla připomínka 128. výročí katastrofy (požáru) na Dole
Marie na Březových Horách. Letošní prokopská pouť bude
dle sdělení přípravného výboru rovněž značně minimalizovaná.
I naše odpoledne proběhne v omezeném rozsahu. Počítáme s prohlídkou všech expozic, včetně rozhledny a posezením na nádvoří areálu Řimbaby. K poslechu zahraje
Cirkus Hulata.

A co nás čeká dále. V září osvědčená akce „Zelňačka na
Řimbabě“ a poté zásadní oprava střechy bývalé strojovny
a výstavba vnitřního ochozu v úrovni současného stropu
pro budoucí expozici akademického malíře Karla Hojdena.
A poté mikulášská nadílka a Vánoce na Řimbabě
hezké léto bez koronaviru
přeje za řimbabu pepík kovář.

54

Galerie milan eberl
srdečně zveme všechny
do galerie v Bohutíně č.p. 20.
Výstava obsahuje malby autora
na plátně, sololitu a dřevě zaměřené
na hudební motivy, krajiny i zátiší, portréty,
dále pak plastiky i dřevěné sochy.

Lze si u nás po domluvě s výtvarníkem
objednat portrét nebo jiné dílo.
otevřeno je denně.
Galerii je možno navštívit kdykoliv,
nejlépe však po telefonické domluvě
na telefonním čísle:
723 554 728.

františek Palacký : co z pravé lásky pramení, ...to nikdy nevysychá.
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fotokronika - dění v obci

Výstavba chodníku v západní části Bohutína - ii. etapa a oprava dešťové kanalizace

Zasedání zastupitelstva obce dne 15. 4. 2020 a 29.6. 2020

přestavba kanceláře a sborovny - ZŠ Bohutín
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fotokronika - dění v obci

Údržba komunikací, zeleně a budov v obci - duben 2020

oprava komunikace a propadu ve Vysoké peci

Turnaj v mariáši 29. 2. 2020 - pořadatel jiří dražan
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fotokronika - dění v obci

Zvýšení bezpečnosti provozu u ZŠ Bohutín

oprava komunikace 1/18 - investor řsd

rekonstrukce Vysokopeckého rybníka - investor svazek obcí pro vodovody a kanalizace příbram

Povodeň červen 2020

přívalová povodeň - červen 2020
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AUTODOPRAVA

PŘIJĎTE SI ODPOČINOUT A NAČERPAT ENERGII DO STUDIA VE VYSOKÉ PECI

Studio Relax

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

SMLUVNÍ PŘEPRAVA
V PŘÍBRAMI A OKOLÍ

VŮZ: MULTICAR M25
MASÁŽE | KOSMETIKA | PEDIKÚRA | MANIKÚRA
OŠETŘENÍ ZAROSTLÝCH NEHTŮ SPONAMI

MAXIMÁLNÍ NÁKLAD: 2 TUNY
KORBA: SKLÁPĚCÍ DO TŘÍ STRAN

PARAFÍNOVÉ ZÁBALY | POUŽITÍ TRAKČNÍHO LEHÁTKA
DÁRKOVÉ POUKAZY

ZAJIŠŤUJEME PŘEPRAVU:

Těším se na vás.

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

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

608 438 839 | www.autodopravamulti.cz

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

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

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

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.

www:plosiny-stepanek.webnode.cz

KADEŘNICTVÍ
na Vysoké Peci
RŮŽENA VÍTKOVÁ

Tel.: 607 165 978
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