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m y s l i v c i , v čel a ř i
vá n o ce
Galerie Milan E berl
A dventní lampionov ý pr ůvod
re k o n s t r u k ce M Š
stavid la
p ro d ě t i
konte jne r y a s voz T KO
pouť 2014
Spolek Řimbaba
fo to k ro n i k a
pozvánka na masopust

Srdečně zveme
na vánoční setkání
v Bohutíně
d n e 17. p r o s i n c e 2 014
v 17 : 15 h o d . v k o s t e l e
svaté Mař í Magdalény

zahájení:
P. R o b e r t C i e s z k o w s k i
v ystoupení:
Základní umělecké školy
Ja k u b a Ja n a R y b y
R o ž m i t á l p o d Tře m š í n e m ,
pobočka Základní škola Bohutín
- d ě t s k é k y ta rové v y s to u p e n í ,
f létn a a k l av ír

Tě š í m e s e n a Vá s :
L a d i s l a v T u re k
s t a ro s t a o b c e
M g r. L e n k a Ř í h o v á
m í s t o s t a ro s t k a
M g r. K l á r a B a m b a s o v á
m í s t o s t a ro s t k a

v 18:00 hod. - náves u budov y školní j ídelny
p ř i v í tá n í s ta ro s to u o b ce, t r u b a č i , v y s to u p e n í d ě t í
z M a t e ř s k é š k o l k y z V y s o k é Pe c e a Z á k l a d n í š k o l y B o h u t í n
h udební v ysto upení
vá n oč ní koled y
n á v ště va g a l e r ie
o h ň o s t ro j
v á n o č n í s v a řá k
a vá n očk a

L a d i s l a v Tu r e k - o b e c B o h u t í n
M g r. L e n k a Ř í h o v á - M Š V y s o k á Pe c
P. R o b e r t C i e s z k o w s k i - ř í m s k o k a t o l i c k á f a r n o s t
M g r. V l a d i m í r a M e l i c h a r o v á - Z Š B o h u t í n
V l a s t a Č e c h o vá , S t a n i s l av A k s a m i t ,
Z d e n ě k Te s k a - Z U Š J . J . R . R o ž m i t á l p o d T ř e m š í n e m
2 5 . 1 2 . 2 0 1 4 - č t v r t e k , B ož í h o d vá n o č n í , m š e s va t á o d 1 1 : 0 0 h o d .
2 6 . 1 2 . 2 0 1 4 - p á t e k , m š e s va t á o d 1 1 : 0 0 h o d .
2 8 . 1 2 . 2 0 1 4 - n e d ě l e , s v á t e k S v a t é r o d i n y,
m š e s va t á s o b n o vo u m a n ž e l s k ýc h s l i b ů , o d 1 1 : 0 0 h o d .
1 . 1 . 2 0 1 5 - č t v r t e k , R y b o va Č e s k á m š e vá n o č n í o d 1 4 : 0 0 h o d .
4 . 1 . 2 0 1 5 - n e d ě l e , m š e s va t á o d 1 1 : 0 0 h o d .
p o u ž i t é fo t o g ra f i e z v á n o č n í h o s e t k á n í z ro k u 2 0 1 2 , a u t o r p . Z e l e n k a

SLOVO STAROSTY
pomalu se budeme připravovat na tradiční maškary a další již běžné akce v nadcházejícím roce, ale v neposlední řadě i společenské události jako jsou vítání občánků, konání svateb, setkání seniorů při příležitosti jejich životního jubilea.
Letos jsme dokonce dne 19. listopadu oslavili významné životní jubileum 101
let paní Alžběty Soukupové. Kronikářka obce, paní Olga Říhová, psala k tomuto
významnému životnímu jubileu vzpomínku ,,Krásné, ojedinělé a významné životní
výročí“ již v minulém čísle zpravodaje. Přesto je třeba na tento významný společenský okamžik naší obce opětovně vzpomenout a popřát ještě hodně dnů prožitých ve zdraví a svěžesti jak duševní, tak i tělesné, popřát do dalších let stále svěží
úsměv a jiskru v oku za nás všechny občany Bohutína. Taktéž je třeba poděkovat
za dlouholetou práci paní Jarmile Pečené, která pracovala jako předsedkyně sociálního výboru a významným způsobem se podílela na kulturním dění v obci.
Poděkování za dlouholetou spolupráci s obecním úřadem v letošním roce patří též
paní Olze Říhové a panu Jaroslavu Kubíkovi. Přesto doufáme, že se budou
i nadále zapojovat aktivně do dění v obci a svými životními zkušenostmi a radami
obohatí nadcházející čas.
V příštím roce předpokládáme opětovné podání žádostí o finanční prostředky
obce na spoluúčast při realizaci akcí: pokračování oprav vodohospodářského majetku, výstavby chodníku podél silnice I/18 a nákup nového vozidla pro SDH Bohutín v rámci zařazení do JPO III, úpravu hrobů pro válečné veterány. Nejprve je
nutné tyto záměry projednat a schválit v zastupitelstvu obce.
Projekčně je vhodné řešit revitalizaci celého sídliště a místních komunikací
v části Vysoké Pece, střechu na budově základní školy a pokračování výstavby chodníku, opravu lávky přes Litavku v západní části Bohutína směrem ke hřišti.
V horizontu 8 let byly opraveny všechny obecní budovy v návaznosti na modernizace místní infrastruktury /vodovody, elektrifikace, chodníky, komunikace/,
vodohospodářský majetek byl modernizován z více jak 50% a další následné opravy
stávající infrastruktury obce nás čekají.
Jediná obecní budova, která nám „nedělá radost“, je budova bývalého obecního úřadu. Je ale nutné podotknout, že se podařilo alespoň od 1. 10. 2014 podepsat smlouvu s nájemcem, který si hradí probíhající opravy z vlastních
finančních prostředků.
V tuto chvíli je aktuální i možný odkup budovy bývalé politické školy Rozet
do majetku obce, jelikož současná situace ohledně využití ze strany soukromého
majitele je otevřena.
Během 4 let má obec zájem vybudovat archiv obce, který by mapoval i vzdálenou historii.
V nadcházejících letech bude provedena nová výsadba zeleně, uvítáme k tomuto záměru podněty od vás - spoluobčanů, kterých lokalit by se měla nová výsadba týkat.
Je potřeba zamyslet se nad společnou propagací v rámci celého regionu, jehož
jsme součástí.
Hospodaření obce s finančními prostředky je velmi dobré, a to i v rámci celorepublikového měřítka. Obec nedluží žádné finanční prostředky a předpokládáme,
že v případě budování nové čističky a kanalizačních rozvodů, bude obec hradit nutnou finanční spoluúčast ze své vlastní finanční rezervy.
Taktéž děkuji všem, kteří v sobě i v letošním roce našli dostatek elánu a ochoty
pracovat pro rozvoj naší obce, a přispět tak ke zlepšení a zkvalitnění života nás
všech. Obrovské díky patří všem, kteří se podílejí na perfektní organizaci a reprezentaci naší obce.
Dovolte mi upozornit, že obec ve spolupráci se Spolkem Řimbaba vydala kalendář na rok 2015 se vzpomínkami na historii v obci. Jelikož kalendáře vyhotovené na rok 2013 a 2014 měly veliký ohlas a dění v obci je rok od roku pestřejší,
rozhodli jsme se k dalšímu vydání, a pokud bude zájem, není vyloučeno, že se dočkáme kalendáře i v následujících letech. Rozhodně se sem nevešlo všechno, ale
snad každý tady najde alespoň něco, co ho zajímá. Nakoukli jsme pod pokličku desítek let do naší minulosti…

Vážení spoluobčané,
máme tu prosinec – poslední měsíc roku. Dovolte mi, abych vám při této příležitosti popřál vše nejlepší k nadcházejícím vánočním svátkům.
Období adventu je časem, kdy bychom se měli pozastavit, zhodnotit nejen
uplynulý rok, ale i ten letošní. Připomenout si, co se nám povedlo a co je potřeba
zlepšit. Když budeme hodnotit letošní rok, tak musíme říci, že byl pro naši obec
opětovně úspěšný. Přes všechny vnější problémy se nám v Bohutíně stále daří realizovat připravené projekty, na které získáváme dotace s naší finanční spoluúčastí.
Děkuji všem, kteří se na těchto akcích podíleli, a za trpělivost těm, kteří byli těmito
akcemi jakkoliv nepříjemně dotčeni.
Před několika týdny jste v komunálních volbách rozhodli o tom, kdo vás bude
v následujících čtyřech letech reprezentovat v Zastupitelstvu obce Bohutín. Děkuji všem, kteří jste se voleb aktivně zúčastnili. Vážím si každého z vás, kterému
nezůstal osud obce lhostejný a přišel do volební místnosti vyjádřit svůj názor.
Děkuji také všem členům okrskových komisí a dalším pracovníkům, kteří se na
zdárném průběhu voleb v Bohutíně podíleli. I jejich zásluhou mohu nyní konstatovat, že letošní komunální a senátní volby v Bohutíně proběhly řádně a v souladu
se zákonem.
Zároveň gratuluji všem zvoleným zastupitelům a přeji jim, aby jim k výkonu
zodpovědné a náročné funkce přálo zdraví, aby měli hodně píle, obětavosti a štěstí.
Očekávám, že nové zastupitelstvo bude pracovat ve prospěch všech občanů Bohutína. Noví zastupitelé se sešli na ustavující schůzi dne 10. listopadu, kde bylo na
programu mimo jiné složení slibu zastupitelů, volba starosty a místostarostů. Gratuluji ke zvolení místostarostkám Mgr. Lence Říhové a Mgr. Kláře Bambasové.
Jediné, z čeho nejsem osobně v tuto chvíli nadšen, je fungování stránek obce
a facebooku, přesto doufám, že vše se řádně předá v co nejkratším možném časovém horizontu a vymezení kompetencí začne plně fungovat. Má osobní představa
v rámci fungování obce a informovanosti občanů je odlišná od minulosti. Ve spolupráci s místostarostkou Klárou Bambasovou budou občané řádně informování o
veškerém dění v obci, včetně kontaktů na zástupce firem provádějící jakékoliv činnosti v obci.
Prioritou i nadále zůstává řešení odkanalizování celé obce s výstavbou nové
čističky odpadních vod a samotných splaškových kanalizačních stok ve stávající
lokalitě ve Vysoké Peci, což bylo vybudováno v 50. letech minulého století. Vzhledem k probíhajícímu výběrovému řízení na dodavatele stavby nebylo možno zahájit samotnou výstavbu v letošním roce. Předpokládáme, že v počátku příštího
roku bude zahájena nejvýznamnější akce obecní infrastruktury, a to je „Výstavba
nové čističky odpadních vod s kapacitou pro celou obec“ s tím, že bude osazena
pouze I. technologická linka pro stávající odkanalizovanou část. Obec na tuto akci
obdržela po mnohaletém úsilí a nespočet jednáních finanční dotace od krajského
úřadu Středočeského kraje ve výši 10.000.000,- Kč. Je nutno podotknout, že provoz stávající nevyhovující čističky je časově omezen a obci by v případě nečinnosti
mohly hrozit v budoucnu finanční pokuty.
K dnešnímu dni byly stavebně dokončeny a řádně zkolaudovány plánované
akce na letošní rok - modernizace budovy mateřské školy a navýšení její kapacity,
stavební úpravy budovy školní jídelny s výstavbou chodníku v západní části Bohutína. A taktéž byly dokončeny opravy nevyhovujícího vodohospodářského majetku v lokalitách u silnice I/18, na „Chalupecké louce“, v západní část Bohutína
směrem ke hřišti a v lokalitě Tisová.
Obec obdržela dotaci ve výši 950.000,- Kč na opravu výše zmiňované vodohospodářského majetku.
Také byly dokončeny stavební práce na výstavbě nové cestní sítě v části Tisová
v rámci provedené komplexní pozemkové úpravy z r. 2003 – 2006. Investorem této
akce není obec Bohutín, ale Pozemkový úřad ČR. Nutno podotknout, že bych
osobně raději viděl, kdyby byly tyto prostředky využity na místní komunikace, bohužel stávající právní legislativa tuto možnost nedovoluje.
Je potřeba podotknout taktéž probíhající opravu stavidel u Vysokopeckého
rybníka, která bude dokončena do 15. 12. 2014. Opět je třeba zmínit investora
stavby, jímž je Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram.
Podzimní údržba je již minulostí a ve spolupráci se Zemědělským družstvem
Bohutín se plně soustředíme na zimní údržbu v obci.
Pro letošní rok byla opět samozřejmostí finanční a technická podpora
Spolku Řimbaba, sportovních klubů a všech sportovních, společenských
a kulturních aktivit v obci.
Bez této podpory by bohužel muselo být dění v obci značně omezeno.
V současnosti již není potřeba mluvit o akcích, ale pokud mají spoluobčané chuť, je zapotřebí je podpořit svou osobní účastí. To je ta nejlepší
odměna všem organizátorům a účinkujícím. Nejbližšími akcemi jsou „Vánoční setkání“ dne 17. prosince s bohatým programem, Vánoce na Řimbabě a

Vážení občané Bohutínští,
přeji vám, abyste v období vánočním našli čas na setkání,
které jsme letos již po čtvrté připravili v kostele sv. Máří Magdalény
a na návsi v Bohutíně ve spolupráci s Mateřskou školou Bohutín, Základní školou Bohutín, Základní uměleckou školou
Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem
a římskokatolickou farností.
Rovněž vám všem přeji co nejhezčí prožití adventu i Vánoc.
Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pohody v novém roce 2015.
Starosta obce, Ladislav Turek
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DUCH VÁNOC
Předvánoční období je čas citlivější na vnímání i vzpomínání. Vraťme
se tedy do dětství a připomeňme si ty čarokrásné okamžiky tak, jak je vidí
a prožívají jen děti.
Pro nás, děti, bylo kouzlo zimy spojeno s bílou „peřinou“, která velmi
bohatě pokrývala celou ves i okolní krajinu. Vybavuje se mi zima s koulovačkou, sáňkováním, lyžováním, ale i závějemi a čekáním na „žehličku“, až
protáhne a uvolní cestu. Žádná fréza nebo sněžný pluh. „Žehlička“ tažená
párem koní a za ní hlaďoučká lesknoucí se bělostná plocha, pravda někdy
ozdobená „kobližkami“ od koní. Měli pěkně těžký úkol, když museli utáhnout takový sněžný pluh.
Také se jednou musela sejít celá ves a podávala si lopatami sníh na několikrát, aby se „prokousala“ velikou závějí k cestě. Ani do školy jsme my,
děti, nemohly jít, až v pokročilém dopoledni nás dovezli na saních tažených koňmi. To byla paráda,“ulejt“ se ze školy a ještě se dovézt jak panstvo
v „zimním kočáru“.
Také bruslení bylo oblíbené. V kapse kličku, neboť brusle „šlajfky“
někdy potřebovaly přitáhnout, ale když na botách nedržely, hodil se i provázek přimotaný k botám.
V Tisové byl malý rybníček, ale v Bohutíně na nádržce, to bylo něco.
Klukům v zápalu hokejového soupeření nevadilo, že led zlověstně praskal
a pukal. Když se objevily na nádržce ledové kry, staly se rázem plavidly, tu
kluci přeskakovali z jedné ledové plošiny na druhou a nejednou poznali,
jak je voda studená. Doma za to pochvalu nedostali, ale ten (adrenalinový)
zážitek….
Hostinští si ukládali ledové kusy do sklepa do „lednice“, vydržel jim
tam až do pouti a úlomky chladili pivo i maso.

dání, které nás děti nejvíce zajímalo.
Pro dračky se připravovala svačinka (kafíčko z melty a něco k tomu) a
na poslední den draní se chystalo závěrečné slavnostní pohoštění – „doderky“, lákavé zpestření a jen nerady jsme se jako děti s dračkami loučily.
Ty už putovaly do další domácnosti, aby bylo vše sedráno a sklizeno ještě
do Vánoc.
Když se ženské sejdou, povídání nemá konce i na zpívání došlo, jak by
ne, když mezi dračkami byly obě znamenité zpěvačky z kostela paní Morová a paní Svobodová. Další se přidaly a bylo milé poslechnout si je a zanotovat si s nimi.
V době adventu se ráno zpívaly „roráty“. Se svíticí lucerničkou si den co
den prošlapávaly cestu a chodily z Tisové přes les Horu do Bohutína.
Tak se přiblížil čas předvánoční, kdy se z půdy snášely bedny s jesličkami a
ve vyklizené domácnosti se rozhostila zvláštní vůně. Nejprve se postavily
police pro jesličky, na ně se „namuchlal“ malovaný papír – skála, někde se
nadekoroval mech, někde kůra, a stavěli se daráčci. To bylo obdivu a všetečného štrachání, vždyť jsme je celý rok neviděli, a dokonce i domečky a
betlém, ale jezulátko se dávalo do betléma až na Štědrý večer.
Ve škole jsme z lepicích papírů a z krepového papíru dělaly řetězy, andělíčky, košíčky a různé třásně, malovaly se ořechy a nalepovala se nitka,
aby se mohly zavěsit na stromeček. V „lepších“ rodinách měli korálkové ozdoby a ozdoby ze slámy nebo holubičky z hoblin.
Ve škole se menší děti při hodinách náboženství učily zpívat koledy, to
měl na starosti p. farář Vrba, dal vytisknout malý sešit „Sbírka koled“, kolik
jsme jich znaly. Starší žáci nacvičovali s panem ředitelem Stejskalem Rybovu mši „Hej mistře“. Na postranním oltáři
v kostele byly postaveny jesličky, řezbářské
umění starých havířů, zdobené blýskavými
úlomky horniny ze zdejších dolů, a tajemné
chvíle zlehounka přicházely.
Zavonělo chvojí, „strojil“ se stromeček. Plni
očekávání! A té radosti z nadělených dárků!
Jako v pohádce působila cesta na Půlnoční
zasněženou krajinou za svitu měsíce a pod
Ohradou (pás lesa mezi Tisovou a Bohutínem) už bylo vidět světla z kostela a “hlas
zvonů se nesl nad závějí“ jako v té básni.
K obrázku Vánoc v Bohutíně patřila také
obchůzka koledníka Frantíka s trubkou a
jeho paní Lenky s nůší na zádech, do ní si dávali vše, co jim štědří Bohutíňáci dali.
Mnoho toho nebylo, ale oni z toho měli velikou radost a po svátcích pak „mohli hodovat.“
V roce 1950, když kostel v červenci vyhořel
a do zimy se stihl zastřešit jen klenutý presbytář, udělali tesaři dole v kostelní lodi jen
provizorní podium pro muzikanty a zpěObrázek z kroniky namaloval p. Václav Kolář a kronikář p. František Stejskal jej použil (1952).
váky. Pod širým nebem plným hvězd zněly
líbezné tóny vánoční hudby a zpěvů. MraK zimě patří i venkovské dračky. To se doma vše proměnilo. Do míst- zivý třpyt sněhu na zbytcích postranních zdí poničených ohněm byl jak
nosti se nastěhovaly stoly a židle jako na velkou hostinu, nad kamna nebo slavnostní olemování. Mráz jsme nevnímali, protože nás hřála blízkost osna pec se daly pytle s peřím, aby se ohřály a co nejvíce uschly. Peří bylo na- tatních přítomných lidí bohutínských, lázských, tisovských, havírnických,
střádané během roku od dvojího až trojího „škubání“ husí. Jak se narodilo pecovských i kozičínských, jimiž byla
v domě dítě, hlavně děvčátko, už se střádalo na peřiny, aby mělo do vý- chrámová loď zcela zaplněna. Neopakobavy.
vatelné chvíle…..
Brzy po obědě se začaly scházet dračky (pozvané sousedky), na stůl se
Ten zvláštní obrázek té kouzelné radala poklopená mísa s peřím, další prázdná na sedrané peří a už to začalo. dostné i nostalgické půlnoční slavnosti
Každá z žen měla pěknou barevnou dlouhou zástěru, na hlavě šátek, aby si mám a budu mít stále před očima.
nezaprášila od poletujícího chmýří vlasy, a už se dralo peří. Pírka jedno po
druhém se z obou stran sdrhnula, že zůstal jen malý praporeček – pápěrka.
Přeji Vám i Vašim milým
Ta se házela do klína i na zem (proto ty zástěry).
radostné chvíle o svátcích
Když se začala „mísa zvedat“ pod sedraným peřím, uklidilo se do přiv rodině i všude, kde pobýváte.
pravených sypků a na stůl se pod druhou mísu zase dalo další peří neseZdraví, sílu a pohodu
drané z oněch pytlů. Také se stalo, že do pytle se dostala myška, a to bylo
duševní i duchovní
pištění, když se najednou objevila na stole. Naštěstí bdělá kočka předvedla
do celého příštího roku
své umění a rychle myšku chňapla. To bylo vzrušení a přerušená niť povípřeje Olga Říhová.
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KALENDÁŘ BOHUTÍN 2015
Obec Bohutín ve spolupráci se Spolkem Řimbaba a p. Zelenkou
vydala stolní kalendář na rok 2015.
Možnost zakoupení:
Obecní úřad Bohutín,
koloniál pí Bauerové
- Vysoká Pec,
koloniál pí Heřmanové
- Bohutín,
areál dolu Řimbaba.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
KONANÉ VE DNECH 10. 10.  11. 10. 2014
VÝSLEDKY VOLEB DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
KONANÉ DRUHÝ ŘÍJNOVÝ VÍKEND

okrskové volební komise
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ZÁPISY A USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE BOHUTÍN
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
BOHUTÍN ZE DNE 30. 9. 2014
PŘÍTOMNI:
Josef Šimánek, Ladislav Turek, Mgr. Lenka Říhová, Jarmila Oktábcová, Roman Kupka, Ing. Martin Matuna,
Ing. Luboš Mandík, Marie Pečená, Mgr. Bohumila Nezbedová, Ing. Josef Kovář
OMLUVENY: Marie Pečená, Iva Vávrová
Bod 1. - Zahájení
Jednání zahájil starosta obce Bohutín,
pan Ladislav Turek, v 18:00 hod. a přivítal jednotlivé
občany a zastupitele.

– kupní smlouva manželé Šilhanovi;
p. Vávra – odkup pozemku v Tisové parc. č. 842/3
a 842/4 v k. ú. Tisová u Bohutína; veřejná cesta mezi
domy č. p. 28 až 37 ve „staré“ Vysoké Peci

letošního roku včetně finančního zhodnocení realizace
staveb a oprav plánovaných na letošní rok po ukončení
realizovaných akcí v rámci návaznosti na schválený
rozpočet.

10. Řešení lokality Rusalka – komunikace, pozemky
a veřejné osvětlení; aktualizace podání žádosti
o dotaci a investičního záměru akce „zabezpečení
péče o válečné hroby“ v místě budovy ZŠ; vstup obce
do MAS Brdy; odpadové hospodářství obce; podání
žádostí o spolufinancování na r. 2015 – nákup
nového vozidla v rámci zařazení v JPO III
– SDH Bohutín, rekonstrukce chodníku a dešťové
kanalizace podél silnice I/18; výplata dividend
ČS za r. 2013

Bylo projednáno již na minulém jednání zastupitelstva
obce.

1. Zahájení

11. Informativně – p. Kostínek bytem Vysoká Pec
č. p. 93; bytové hospodářství – Vysoká Pec
č. p. 140; letní a zimní údržba v obci; rozmístění
kontejnerů na biologický a komunální odpad;
KPÚ v k. ú. Bohutín a realizace projektu v rámci
provedené KPÚ Tisová; řešení vojenského újezdu
Brdy; sportovní a kulturní akce v obci; vydání
kalendáře na r. 2015; realizace ,,Naučné stezky
Lesopark Litavka“; nadcházející komunální a senátní
volby ve dnech 10. a 11. října 2014

2. Doplnění a schválení programu

12. Diskuse

3. Volba ověřovatelů

13. Usnesení

4. Projednání účetních závěrek u ZŠ a MŠ
ke dni 31. 12. 2013

14. Závěr

5. Projednání rozpočtového opatření na r. 2014 č. 2

Pro: 9

Bod 2. Doplnění a schválení programu
P. Turek navrhuje schválit navrhovaný program
dle pozvánky. Nebyly žádné připomínky.
Program:

6. Řešení akcí: modernizace budovy mateřské školy,
školní jídelny při základní škole a novostavba
chodníku na návsi v Bohutíně, vodohospodářský
majetek – výměna vodovodního řadu
7. Řešení otázky kanalizace v obci a nevyhovující ČOV
Vysoká Pec – smlouva o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
fondu životního prostředí a zemědělství v rámci
vodohospodářské infrastruktury, vyrozumění
výsledku zadání výzvy pro veřejnou zakázku
,,Splašková kanalizace a ČOV Bohutín, část ČOV“,
evidenční č. smlouvy S – 0851/OŽP/2014, autorský
a technický dozor, BOZP, žádost o posunutí termínu
8. Řešení otázky budovy základní školy: smlouva
č. 12122823 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu životního prostředí, žádost o platbu,
ZŠ – žádost o navýšení rozpočtu a udělení souhlasu
v projektu ,,ICT nás baví“
9. Žádosti: bezúplatný převod opuštěného důlního díla
u jámy Štěpán do majetku obce Bohutín;
pí Milcová, Láz č. p. 266 – nájem nemovitosti
budovy bývalého obecního úřadu - Vysoká Pec
č. p. 74; p. Chyba – upozornění nesouladu
skutečného stavu budov a plotů v lokalitě budovy
bývalého obecního úřadu; p. Šerbr - odkup pozemků
778/10 a 778/11 v k. ú. Bohutín;
p. Vávra – projednání nájemní smlouvy na hostinec
,,Hasičárna“, Vysoká Pec č. p. 212; smlouva o zřízení
věcného břemene – služebnosti IV-12-6013320/1,
IV-12-6001931/VB02 a IV-12-6014731/1;
pí Karasová - odkup části pozemku parc. č. 300/2
v k. ú. Vysoká Pec; p. Kubát, Bohutín – odkup
pozemku parc. č. 37/1 v k. ú. Bohutín; p. Stehlík
provozování cvičiště – nájemní smlouva; řešení
majetkoprávních vztahů v lokalitách u kostela,
u sokolovny, u stavidel Vysokopeckého rybníka

Hlasování:
Proti: O

Zdržel se: O

Bod 3. - Volba ověřovatelů
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Josef Kovář,
Jarmila Oktábcová.
Hlasování:
Pro: 9

Proti: O

Zdržel se: O

Bod 4. - Projednání účetních závěrek u ZŠ a MŠ
ke dni 31. 12. 2013.
P. Turek oznamuje, že všichni zastupitelé obdrželi výše
uvedené zápisy, předložené ředitelkami mateřské a základní školy - účetní závěrky za r. 2013.
Kontrola z krajského úřadu Středočeského kraje upozornila na opomenutí při schvalování Závěrečného účtu
obce.
Závěrečný účet obce Bohutín společně s přílohami byl
řádně schválen na minulém jednání Zastupitelstva obce,
tj. 30. 6. 2014.
Návrh schválit předložené účetní závěrky u základní a
mateřské školy k 31. 12. 2013 – bez výhrad.
Hlasování:
Pro: 9

Proti: O

Zdržel se: O

Bod 5. - Projednání rozpočtového opatření
na r. 2014 č. 2
P. Turek seznamuje občany a zastupitele s průběžným
plněním rozpočtu za dané období v konkrétních
položkách.
Celkový vývoj plnění rozpočtu v návaznosti
na již schválený rozpočet je velice příznivý. Finanční
výbor provede řádnou kontrolu za min. I. pololetí
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Hlasování:
Pro: 8

Proti: O

Zdržel se: 1

Bod 6. - Řešení akcí: modernizace budovy mateřské
školy, školní jídelny při základní škole
a novostavba chodníku na návsi v Bohutíně,
vodohospodářský majetek – výměna vodovodního
řadu
P. Turek seznamuje přítomné s výše uvedenými
realizovanými akcemi:
Budova mateřské školy a okolí – postupováno v souladu
s podepsanou smlouvou o dílo s firmou Kompakt
Příbram, vítězem výběrového řízení. Stavební práce
samotné budovy byly dokončeny do konce srpna,
aby nebyl přerušen začátek školního roku. Probíhají
dokončovací práce v areálu mateřské školy
dle požadavků. Budova je k dnešnímu dni plně funkční
a řádně zkolaudována s navýšením kapacity pro 50 žáků.
Hrazeno z vlastních prostředků obce.
Budova školní jídelny a novostavba chodníku
– postupováno v souladu s projektovou dokumentací
a podepsanými smlouvami o dílo. Práce dokončeny
na budově školní jídelny a taktéž probíhají dokončovací
práce na výstavbě chodníku a opravě místní komunikace.
Bylo nutno opravit nalezenou nefunkční dešťovou
kanalizaci v místě rozšíření komunikace tak, aby bylo
možno pokračovat s výstavbou chodníku dále do západní
části Bohutína směrem ke hřišti. Hrazeno z vlastních
prostředků obce. Na základě provedených stavebních
prací došlo k bezpečnějšímu silničnímu provozu
a bezpečnějšímu pohybu žáků a občanů obce.
Oprava vodohospodářského majetku – na základě
podaných žádostí v letošním roce obec obdrží částečné
finanční krytí na opravy v lokalitě „PB Transfer“, silnice
I/18 směr „Chalupecká louka“, v západní části od Litavky
směrem k bytovkám a v části Tisová. Akce jsou
k dnešnímu dni dokončeny, vzniklé méně náklady byly
zapříčiněny velkou hloubkou zemních prací. Z tohoto
důvodu byly dokončovací práce opravy povrchu samotné
komunikace přesunuty na následující rok. Obec zažádá
o poskytnutí finančního příspěvku na základě
podepsaných dohod se Svazkem pro vodovody
a kanalizace Příbram.
Zastupitelstvo souhlasí s postupem řešení.
Bod 7. - Řešení otázky kanalizace v obci
a nevyhovující ČOV Vysoká Pec – smlouva
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu životního
prostředí a zemědělství v rámci vodohospodářské
infrastruktury, vyrozumění výsledku zadání výzvy
pro veřejnou zakázku ,,Splašková kanalizace a ČOV
Bohutín, část ČOV“, evidenční č. smlouvy S –
0851/OŽP/2014, autorský a technický dozor,
BOZP, žádost o posunutí termínu
P. Turek informuje na základě podané žádosti v r.
2013,že obec byla vyrozuměna o výsledku dotačního
řízení Středočeského kraje Fondu životního prostředí
a zemědělství pro r. 2014 na akci ,,Splašková kanalizace

a ČOV Bohutín, část ČOV“ – bylo schváleno poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 10.000.000,- Kč. Obec
byla písemně vyrozuměna a v příloze byl zaslán seznam
dokladů nezbytných pro uzavření smlouvy. Veškeré
písemné materiály obdrželi zastupitelé na dnešní
jednání. Nutno postupovat v souladu s písemným
vyrozuměním a splnění všech nutných podmínek
k získání dotace, včetně zadání výzvy pro veřejnou
zakázku na základě podepsané smlouvy s firmou Provod.

školy a školní jídelny dle skutečného plnění v r. 2014.

Byla jmenována komise ve složení: Ing. Josef Kovář,
Josef Šimánek, Mgr. Lenka Říhová, Ing. Václav Ureš
a zástupce firmy Provod. Společně s náhradníky byli
jmenováni starostou obce. Nabídky měly být předloženy
do dnešního dne do 11:00 hod. s předpokladem
informovovat o výsledku zastupitele a občany. Vzhledem
k požadavkům poskytovatele, tj. doplnění a upřesnění
zadávacích podmínek, byl termín posunut na 21. 10.
do 11:00hod. v budově OÚ.

Pro: 9

Bylo taktéž nutné požádat poskytovatele o prodloužení
termínu z 30. 9. 2014 na 10. 12. 2014 k dodání všech
nutných materiálů k realizaci akce.
Návrh – splnit postupně kroky k následné realizaci nové
ČOV a uzavření smlouvy mezi poskytovatelem
a příjemcem.
Zastupitelstvo obce Bohutín přijímá dotaci z rozpočtu
Středočeského kraje a uzavírá smlouvu o poskytnutí
dotace v souladu se splněnými podmínkami. Dále je
nutné uzavřít smlouvy na technický, autorský a BOZP
dozor spojený s výstavbou nové ČOV. Po řádném
ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby je
nutné urychleně dodat podepsanou smlouvu s vítěznou
firmou na krajský úřad Středočeského kraje.
Hlasování:
Pro: 9

Proti: O

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce souhlasí s postupem řešení
– bez připomínek.
Bod 8. - Řešení otázky budovy základní školy:
smlouva č. 12122823 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu životního prostředí, žádost
o platbu, ZŠ – žádost o navýšení rozpočtu a udělení
souhlasu v projektu ,,ICT nás baví“
Obec obdržela ze strany poskytovatele výše uvedenou
smlouvu. Smlouvu je nutno nejprve schválit v zastupitelstvu a následně odeslat na SFŽP s žádostí o platbu na již
realizované stavební práce na budově základní školy
v minulém roce. Jedná se o částečné proplacení již
vynaložených finančních nákladů obcí v minulosti.
Zastupitelstvo obce Bohutín projednalo a schválilo dle
§ 41 zákona o obcích:
Smlouvu č. 12122823 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životního prostředí dne 30. 9. 2014 bodem
usnesení č. 8.
Hlasování:

Hlasování:
Pro: 9

Proti: O

Zdržel se: 0

Žádost o udělení souhlasu s projektem ,,ICT nás baví“.
Návrh: Zastupitelstvo souhlasí s udělením souhlasu
s výše uvedeným projektem.
Hlasování:
Proti: O

Zdržel se: 0

Bod. 9 Žádosti: bezúplatný převod opuštěného
důlního díla u jámy Štěpán do majetku obce
Bohutín; pí Milcová, Láz č. p. 266 – nájem
nemovitosti budovy bývalého obecního úřadu
- Vysoká Pec č. p. 74; p. Chyba – upozornění
nesouladu skutečného stavu budov a plotů
v lokalitě budovy bývalého obecního úřadu;
p. Šerbr - odkup pozemků 778/10 a 778/11
v k. ú. Bohutín; p. Vávra – projednání nájemní
smlouvy na hostinec ,,Hasičárna“, Vysoká Pec
č. p. 212; smlouva o zřízení věcného břemene
– služebnosti IV-12-6013320/1, IV-126001931/VB02 a IV-12-6014731/1; pí Karasová odkup části pozemku parc. č. 300/2 v k. ú. Vysoká
Pec; p. Kubát, Bohutín – odkup pozemku parc.
č. 37/1 v k. ú. Bohutín; p. Stehlík provozování
cvičiště – nájemní smlouva; řešení majetkoprávních vztahů v lokalitách u kostela, u sokolovny,
u stavidel Vysokopeckého rybníka – kupní smlouva
manželé Šilhanovi; p. Vávra – odkup pozemku
v Tisové parc. č. 842/3 a 842/4 v k. ú. Tisová
u Bohutína; veřejná cesta mezi domy č. p. 28 až 37
ve „staré“ Vysoké Peci
Bezúplatný převod opuštěného důlního díla – Komory
vodního kola u jámy Štěpán do majetku obce Bohutín –
v návaznosti na již uzavřené bezúplatné převody
obdrželo zastupitelstvo návrh na výše uvedenou
lokalitu. Podrobné informace podává Ing. Josef Kovář.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Pí Milcová, Láz č. p. 266 – nájem budovy nemovitosti
bývalého obecního úřadu, Vysoká Pec č. p. 74. Na dnešní
jednání je předložena aktualizovaná smlouva po úpravách JUDr. Oktábcové v souladu se zákonem o obcích a
novým občanským zákoníkem. Smlouva předložena taktéž žadateli. Záměr byl opětovně vyvěšen od 5. 9. do 30.
9. 2014 – nebyly podány jiné nabídky.
Návrh – uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Hlasování:
Pro: 9

Proti: O

Zdržel se: 0

P. Chyba – upozornění nesouladu skutečného stavu
budov a plotů v lokalitě budovy bývalého obecního
úřadu – písemné materiály dodány, nutno provést
opravu polohového a geometrického určení.
K dnešnímu dni nebyly žadateli podklady vyhotoveny
a předány na OÚ.

vypracována nová nájemní smlouva s platnou právní
legislativou. Smlouva podepsána dne 1. 4. 2014 /doba
nájmu 5 let - do 30. 3. 2019, výše nájemného 3.500,- Kč
za měsíc/.
Výše uvedený pronájem byl odsouhlasen počátkem
letošního roku v návaznosti na uzavřenou smlouvu
na 5 let. Vzhledem k provedené kontrole ze strany
krajského úřadu bylo nutné smlouvu aktualizovat
společně s vyhlášeným záměrem. Předložená smlouva
byla vyhotovena Judr. Oktábcovou a byla předložena
taktéž k vyjádření p. Vávrovi. Záměr vyvěšen od 5. 9.
do 30. 9. 2014.
Nebyla předložena jiná nabídka.
Návrh – uzavřít výše uvedenou smlouvu na dobu určitou
- 5 let s účinností od 1. 10. 2014.
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Smlouvy na věcná břemena – návrh odsouhlasit dle předložených návrhů.
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Uzavření kupních smluv dle platných usnesení: žadatelé
pí Karasová a p. Kubát. Smlouvy byly podepsány.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
P. Stehlík – provozování cvičiště – zájemce byl osloven
k záměru pronájmu výše uvedeného pozemku. Záměr
byl vyhlášen od 4. 6. do 30. 6. 2014. K dnešnímu dni
nebyl předložen žádný jiný návrh na využití této lokality.
Smlouva vyhotovena JUDr. Oktábcovou a předložena
na dnešní jednání.
Návrh – uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Řešení majetkoprávních vztahů v lokalitách u kostela,
u sokolovny a u stavidel Vysokopeckého rybníka.
Osloveni majitelé výše uvedených lokalit k možnému odprodeji do majetku obce dle platného usnesení
zastupitelstva obce - jednat s oslovenými o maximální
výši ceny 150,- Kč za 1m2.
Na výše uvedené lokality byly znalcem - p. Jeníčkem vypracovány znalecké posudky.
Odkup do majetku obce potvrdili manželé Šilhanovi - viz
usnesení ze dne 30. 6. 2014 – kupní smlouva vyhotovena JUDr. Oktábcovou a podepsána včetně finančního
vyrovnání v celkové výši 33. 290,- Kč.
P. Vávra – odkup pozemku v Tisové parc. č. 842/3 a
842/4 v k. ú. Tisová u Bohutína.
Žádost předložena na dnešní jednání. Návrh – vyhlásit
záměr prodeje výše uvedených pozemků.
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 1

P. Šerbr – odkup pozemků 778/10 a 778/11 v k. ú.
Bohutín.

Veřejná cesta mezi domy č. p. 28 až 37 ve „staré“ Vysoké
Peci.

Podaná žádost o navýšení rozpočtu základní školy
na opravy v celkové výši 199.000,- Kč dle předložené
písemné žádosti školy.

Návrh – odsouhlasit prodej výše uvedených pozemků
za 50,- Kč za 1 m2, společně s náklady s prodejem hradí
kupující. Záměr vyhlášen od 5. 9. do 30. 9. 2014.

Bude provedeno místní šetření v uvedené lokalitě
a následně opětovně jednáno na zastupitelstvu.

Návrh:
nesouhlasné stanovisko navýšení z rozpočtu obce
na vzniklé opravy odsouhlasilo zastupitelstvo použít
rezervní fond školy ve výši 144.176,18 Kč zastupitelstvo
obce žádá v prvé řadě uhrazení finančního rozdílu
požadovaného navýšení, dále doporučuje hledat v možné
úspoře již odsouhlaseného rozpočtu školy a školní
jídelny na letošní rok v jednotlivých položkách
zastupitelstvo žádá předložit plnění rozpočtu základní

Hlasování:

Bod 10. Řešení lokality Rusalka – komunikace,
pozemky a veřejné osvětlení; aktualizace podání
žádosti o dotaci a investičního záměru akce
„zabezpečení péče o válečné hroby“ v místě budovy
ZŠ; vstup obce do MAS Brdy; odpadové
hospodářství obce; podání žádostí
o spolufinancování na r. 2015 – nákup nového vozidla v rámci zařazení v JPO III – SDH Bohutín,
rekonstrukce chodníku a dešťové kanalizace

Pro: 9

Proti: O

Zdržel se: 0

Pro: 9

Proti: O

Zdržel se: 0

P. Vávra – projednání nájemní smlouvy na hostinec
,,Hasičárna“, Vysoká Pec
č. p. 212. Žádost p. Vávry – prodloužení nájemní
smlouvy na hostinec „Hasičárna“.
Ve spolupráci s JUDr. Oktábcovou z Vysoké Pece byla
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podél silnice I/18; výplata dividend ČS za r. 2013
Řešení lokality Rusalka – komunikace, pozemky
a veřejné osvětlení.
Zastupitelé obdrželi písemné materiály ohledně uvedené
lokality. Zastupitelé žádají požádat o vyjádření JUDr.
Oktábcovou a teprve následně jednat.
Aktualizace podání žádosti o dotaci a investičního záměru akce „zabezpečení péče o válečné hroby“ v místě
budovy ZŠ: žádost bude aktualizována ve spolupráci
s projektantem a ministerstvem obrany.
Hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Vstup obce do MAS Brdy – dle platného usnesení
zaslána přihláška k členství do MAS Brdy. Do budoucna
je třeba zvážit možnost rozvoje většího území
s následným zapojením veřejných a soukromých
subjektů. Při vstupu je možnost většího sblížení žijících
a pracujících lidí v území znajících jeho tradice a potřeby,
možnost dalšího rozvoje.
Odpadové hospodářství obce – možnost zvážit
aktualizace platné místní vyhlášky v budoucích letech.
Probíhá spolupráce na základě platných smluv s firmou
Dokas a Ekokom.
Podání žádostí o spolufinancování na r. 2015 – nákup
nového vozidla v rámci zařazení v JPO III
– SDH Bohutín, rekonstrukce chodníku a dešťové
kanalizace podél silnice I/18. Zvážit možnost
znovupodání výše uvedených žádostí na r. 2015
dle vyhlášených výzev v letošním roce.
Výplata dividend ČS za r. 2013 – obec na základě
platného usnesení požádala o výplatu dividend
a k dnešnímu dni obdržela částku 78.600,- Kč
na účet obce.
Bod 11. - Informativně – p. Kostínek bytem Vysoká
Pec č. p. 93; bytové hospodářství – Vysoká Pec
č. p. 140; letní a zimní údržba v obci; rozmístění
kontejnerů na biologický a komunální odpad;
KPÚ v k. ú. Bohutín a realizace projektu v rámci
provedené KPÚ Tisová; řešení vojenského újezdu
Brdy; sportovní a kulturní akce v obci; vydání
kalendáře na r. 2015; realizace ,,Naučné stezky
Lesopark Litavka“; nadcházející komunální
a senátní volby ve dnech 10. a 11. října 2014
P. Kostínek – vzhledem ke zhoršení zdravotního stavu
bylo zažádáno o pobyt v domově důchodců v Rožmitále
pod Třemšínem a v Březnici. Na základě vyšetření
a ve spolupráci s MUDr. Peleščákem byla objednána
operace na konec měsíce října – šedý zákal - v nemocnici
v Příbrami.

a p. Nezbeda budou pracovat na celých 8 hodin denně
do října letošního roku. P. Kubík pouze částečně do 31.
12. 2014. Sekání malotraktorem je řešeno ve spolupráci
s p. Dvořákem. S obcí budou spolupracovat od 1. 11.
2014 na živnostenský list p. Mezera a p. Řezníček.
Jelikož rozsah běžné údržby obce se za posledních
několik let výrazně znásobil, není možno splnit veškeré
požadavky občanů bez celoroční údržby v celé obci,
ale i řádné údržby movitého a nemovitého majetku obce.

Bod 13. – Usnesení

Rozmístění kontejnerů na biologický odpad
– po zkušenosti z minulých let budou opětovně
rozmístěny kontejnery na komunální odpad v září
a říjnu.

6. Schválen postup řešení u uvedených akcí.

Na biologický odpad budou přistaveny sezónně
kontejnery u MŠ ve Vysoké Peci a v Bohutíně – zatáčka
pod areálem kravína místního ZD. V příštím roce budou
provedeny stavební úpravy v těchto lokalitách vzhledem
k nevyhovujícímu současnému stavu zpevněných
podkladů.
KPÚ Bohutín a Tisová – současná situace v Bohutíně realizace zahájení pozemkové úpravy, vlastníci nesplňují
v tuto chvíli požadovanou 50 % hranici. Pokud někteří
z větších vlastníků nezmění svá nesouhlasná stanoviska,
nebude v Bohutíně KPÚ zahájena. Bez požadovaného
dostatečného souhlasu vlastníků není možno zahájit
komplexní pozemkovou úpravu.
Na základě již provedené realizace komplexní pozemkové úpravy v Tisové a několikaletého čekání na finanční
zajištění prostřednictvím pozemkového úřadu je v r.
2014 prováděna výstavba nových cest v rámci vyhotovené projektové dokumentace a stavebního povolení z r.
2006. Probíhající stavební práce dle sdělení investora
budou hotovy do listopadu 2014. Investorem je Pozemkový úřad Příbram.
Řešení vojenského újezdu Brdy – všichni mají možnost
sledovat vývoj situace v Poslanecké sněmovně ČR. Pokud
budou uskutečněny schůzky zástupců jednotlivých obcí a
zástupců státu k dané problematice, zastupitelé budou
následně informováni.
Sportovní a kulturní akce konané v nejbližším období
v obci:
Všichni měli možnost se zúčastnit bohatého programu
pouťových oslav v letošním roce, čehož využili hojně
nejen občané Bohutína. Nejbližší akce sportovního charakteru jsou tradiční běh Bohutínem a Cyklo závody.

2. Byl schválen navrhovaný program.
3. Byli schváleni ověřovatelé zápisu.
4. Byly schváleny učetní závěrky u ZŠ a MŠ Bohutín
za r. 2013 – bez výhrad.
5. Schváleno rozpočtové opatření obce na r. 2014 č. I1.
7. Souhlasné stanovisko s postupem řešení otázky
kanalizace v obci.
Schváleno vyhlášené výběrového řízení na dodavatele
stavby a postupné uzavření smlouvy o dílo na realizaci
dotované akce, včetně hodnotící komise. Zastupitelstvo
obce Bohutín přijímá dotaci z rozpočtu Středočeského
kraje a uzavírá smlouvu o poskytnutí dotace v souladu se
splněnými podmínkami.
Zastupitelstvo souhlasí s autorským a technickým
dozorem, BOZP a s žádostí o posunutí termínu
na krajský úřad Středočeského kraje.
8. Schválena smlouva o poskytnutí dotace z SFŽP
s žádostí o platbu.
Nebyla schválena žádost o navýšení rozpočtu školy
ze strany obce Bohutín.
Schválena žádost udělení souhlasu v projektu ,,ICT nás
baví“.
9. Schváleno podání žádostí a nájemních smluv:
bezúplatný převod opuštěného důlního díla, pí Milcová pronájem budovy Vysoká Pec č. p. 74 společně
s příslušenstvím, věcná břemena, p. Šerbr – prodej
pozemků, p. Vávra - záměr prodeje pozemků, p. Vávra –
pronájem hostince Hasičárna, p. Stehlík – pronájem
pozemku.
10. Schválen postup aktualizace podané žádosti
o zabezpečení péče o válečné hroby.
Souhlasné stanovisko s postupem řešení u akcí: MAS
Brdy, odpadové hospodaření obce, řešení lokality
Rusalka, vyplacení dividend ČS za r. 2013, možnost
spolufinancování na r. 2015 – nákup nového vozidla
v rámci zařazení v JPO III, SDH Bohutín, úpravy
chodníku a dešťové kanalizace podél silnice I/18.

Všichni jsou srdečně zváni.

11. Informativně - Zastupitelstvo obce souhlasí a bere
na vědomí postup řešení zmiňovaných akcí –
bez připomínek.

Ve spolupráci se Spolkem Řimbaba vydává obec Bohutín
kalendář historických fotografií na r. 2015.

12. Zastupitelstvo obce bere na vědomí diskusní příspěvky.

Město Příbram dokončuje projektovou dokumentaci
k naučné stezce Lesopark Litavka – možnost seznámení
zde na obci.

Bod 14. Závěr

Bytové hospodářství - Vysoká Pec č. p. 140 – k dnešnímu
dni nájemci řádně platí, bohužel dluh p. Doležala z roku
2013 nebyl doposud uhrazen v plné výši, byla přijata
pouze částečná platba na uhrazení dluhu v celkové výši
1.000,- Kč.

Zahájeny práce na opravě stavidel u Vysokopeckého
rybníka na náklady majitele, což je Svazek pro vodovody
a kanalizace Příbram. Nutno počítat s částečným omezením silničního provozu v dané části obce.

V letošním roce bude nutno vyměnit stávající vodoměry
v jednotlivých bytových jednotkách – v závěru roku. Na
základě podané žádosti byla provedena v letošním roce
výstavba dětského hřiště dle požadavků nájemníků
a zástupců rodičů z Vysoké Pece, taktéž bude
uskutečněna schůzka mezi zástupci obce a nájemníky.
Celková údržba zeleně probíhá v letošním roce stejně
jako v předešlých a bude využito zkušeností z minulých
let. Vzhledem k 6letému provozu budou provedeny
minimální nutné úpravy budovy bytového domu
společně s OÚ, oprava vstupních prostor.

Bod 12. – Diskuse

Letní a jarní údržba v obci – na základě zkušeností
z minulých let bude obec spolupracovat s místním zemědělským družstvem. Opětovně nabídli pomoc při zimní
údržbě obce pecovští hasiči. Zaměstnanci OÚ p. Kubík

1. Jednání bylo zahájeno.

Podány informace k volbám do Zastupitelstva obce
Bohutín a k senátním volbám, které se budou konat
ve dnech 10. a 11. října 2014 s možností II. kola senátních voleb během následujícího víkendu.

P. Matuna – děkuje zastupitelům a vyjadřuje přání
dobrého výsledku u nadcházejících komunálních
voleb.
P. Štekr – oprava dveří v chodbě a vstupních prostor
společně s parapety.
Pí Hudečková – poukazuje na pracovní výsledky
zastupitelů v letošním roce a přeje všem zasloužený
výsledek v komunálních volbách.
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P. Turek poděkoval přítomným zastupitelům a občanům
za účast na dnešním jednání a za spolupráci. Pozval
všechny přítomné na zmiňované akce v letošním roce.
Děkuje jmenovitě zastupitelům p. Kupkovi a pí Vávrové,
jelikož nebudou dále zastupiteli, protože nekandidují
v nadcházejících volbách. Hodnotí výsledky práce za 4
leté volební období, kde u několika významných akcí
bylo navázáno na volební období 2006 – 2010. Děkuje
všem, kteří pomohli pozvednout kulturní, společenský,
ale i sportovní život v obci včetně budování nové infrastruktury.
Jednání bylo ukončeno v 19:25 hod.
Starosta obce: Ladislav Turek
Místostarostka obce: Mgr. Lenka Říhová
Ověřovatelé: Ing. Josef Kovář
Jarmila Oktábcová

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Bohutín pro volební období
2014 – 2018, které je zároveň ustavující schůzí, konaného dne 10. listopadu
v 18:00 hod. 2014 v budově Obecního úřadu Bohutín ve Vysoké Peci č. p. 140.
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Bohutín bylo
řádně svoláno dle jednacího řádu a platných právních
předpisů.

obce Bohutín.

Hlasování: pro 3

4. Složení slibu nově zvolených členů Zastupitelstva obce Bohutín pro období 2014 – 2018.
PŘÍTOMNI:
Ing. Josef Kovář, Jiří Tureček, Ing. Martin Matuna,
Martin Štěpánek, Mgr. Lenka Říhová,
Mgr. Klára Bambasová, Marie Pečená, Ladislav Turek,
Mgr. Bohumila Nezbedová, Josef Šimánek,
Jarmila Oktábcová.

Je proveden slib jednotlivých zastupitelů, pronesením
slova: ,,slibuji“. Každý člen Zastupitelstva obce Bohutín
potvrdil složení slibu také svým podpisem. /viz příloha
zápisu/

1. Zahájení, schválení ověřovatelů
2. Zvolení mandátové a volební komise

1. Ing. Josef Kovář

3. Ověření platnosti voleb, kontrola osvědčení
o zvolení

2. Jiří Tureček

4. Složení slibu členů Zastupitelstva obce Bohutín
5. Schválení tajné nebo veřejné volby
6. Volba starosty
8. Diskuse, závěr

4. Mgr. Klára Bambasová

11. Jarmila Oktábcová

Hlasování: pro 11

Návrh: Veřejná volba starosty obce Bohutín.
proti 0

zdržel 0

Odsouhlasena veřejná volba.
6. Volba starosty.
Mgr. Lenka Říhová navrhuje uvolněného starostu
p. Ladislava Turka.

Hlasování: pro 11

Nebyl dán jiný návrh.

zdržel 0

Hlasování: pro 11
2. Volba komisí – mandátové a volební.
Mandátová komise:

P. Turek poděkoval všem občanům a zastupitelům
za důvěru a účast ve volbách. Vyslovuje přání,
aby spolupráce zastupitelstva a zároveň zastupitelstva
a občanů byla v nadcházejícím volebním období úspěšná.
Pracovní porada nově zvolených zastupitelů se bude
konat 26. listopadu /středa/ 2014 od 17:30 hod.
v budově Obecního úřadu Bohutín.
Každý zastupitel má možnost předložit návrh prací,
které by byly nutné vykonat v obci v nadcházejícím
období.

Zapisovatelé: p. Ladislav Turek, Mgr. Lenka Říhová.
proti 0

zdržel 1

Mgr. Bohumila Nezbedová,
Ing. Josef Kovář, Jaroslav Kubík.

Hlasování: Pro: 11

Návrh: Schválit předložený program.

proti 0

Zvolena neuvolněnou místostarostkou
Mgr. Klára Bambasová s měsíční odměnou 5.000,- Kč
od 11. 11. 2014.

Diskusní příspěvky:

5. Schválení tajné nebo veřejné volby.

Nikdo z přítomných nemá doplnění ani připomínku
k navrženému programu ustavující schůze.

Hlasování: pro 10

8. Diskuse, závěr.

10. Josef Šimánek

zdržel 0

Návrh p. Turka:

7. Marie Pečená

Navržení ověřovatelé:
p. Josef Šimánek a pí Jarmila Oktábcová.
proti 0

zdržel 0

Neuvolněnou místostarostkou je Mgr. Klára Bambasová
s měsíční odměnou 5.000,- Kč od 11. 11. 2014.

5. Mgr. Lenka Říhová

9. Mgr. Bohumila Nezbedová
Zasedání zahájil pan Ladislav Turek v 18:00 hod.
Nabídl vedení ustavující schůze nejstaršímu členu
zastupitelstva Mgr. Bohumile Nezbedové.

proti 3

Zvolena zastupující neuvolněnou místostarostkou
pí. Mgr. Lenka Říhová s měsíční odměnou 9.000,- Kč
od 11. 11. 2014.

Zastupující neuvolněnou místostarostkou
je Mgr. Lenka Říhová s měsíční odměnou 9.000,- Kč
od 11. 11. 2014.

3. Ing. Martin Matuna

8. Ladislav Turek

1. Zahájení, schválení programu.

Hlasování: pro 8

Zvoleni 2 neuvolněné místostarostky:

6. Martin Štěpánek

7. Volba místostarosty, popř. místostarostů

zdržel 0

Neuvolněnou místostarostkou Mgr. Klára Bambasová
s měsíční odměnou 5.000,- Kč od 11. 11. 2014.

Znění slibu zastupitele:
,,Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

PROGRAM:

proti 8

Hlasování o návrhu p. Turka:

Ověřovatelé: Josef Šimánek, Jarmila Oktábcová
Starosta: Ladislav Turek,

proti 0

zdržel 0

Místostarostka: Mgr. Lenka Říhová

Pro volební období 2014 – 2018 byl zvolen uvolněným
starostou p. Ladislav Turek.

předseda: Ing. Josef Kovář
člen: Jiří Tureček, Mgr. Lenka Říhová

7. Volba místostarosty, popř. místostarostů.

Hlasování: pro 11

Návrh p. Turek na neuvolněné místostarosty:

proti 0

zdržel 0

Volební komise:
předseda: Mgr. Klára Bambasová
člen: Marie Pečená, Martin Štěpánek
Hlasování: pro 11

proti 0

zdržel 0

Neuvolněnou zastupující místostarostkou
Mgr. Lenka Říhová
s měsíční odměnou
9.000,- Kč
od 11. 11. 2014.
Protinávrh
pí Pečená:

3. Ověření platnosti voleb, kontrola osvědčení o
zvolení.
P. Turek požádal předsedu mandátové komise o kontrolu
osvědčení přítomných zastupitelů. Předseda Ing. Josef
Kovář konstatuje, že všichni přítomní zastupitelé mají
řádný mandát nově zvoleného zastupitele.
Mandátová komise provedla kontrolu osvědčení
nově zvolených zastupitelů. Konstatuje, že všichni
přítomní zastupitelé mají platný mandát zastupitele

Neuvolněným
zastupujícím
místostarostou
Ing. Martin Matuna.
Hlasování
o protinávrhu
pí Pečené:
ustavující schůze zastupitelastva
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KNIHOVNA
SOUTĚŽ
V KNIHOVNĚ
Jak již se stává zvykem, také letos
byla v knihovně vyhlášena soutěž
pro děti. Tentokrát na téma ,,Moje
nejmilejší knížka”. Ač do knihovny
chodí dost dětí, pouze tři našly odvahu nebo byly tak pilné, že představily svoji nejmilejší knížku
ostatním velmi pěknými obrázky. A
tak všechny tři děti zvítězily.
Při malé slavnosti v knihovně
v pátek 3. října 2014 Jana Černá,
Marek Cmunt a Michal Walczysko
nejprve představili své oblíbené
knížky a potom jim starosta obce
pan Ladislav Turek předal nejen diplom, ale také dárky, mezi nimiž nescházely knížky.
Za dárky děkuji Obecnímu úřadu
v Bohutíně, ale také osobně panu Turkovi a paní místostarostce Mgr.
Lence Říhové, která se z pracovních důvodů omluvila. Vyhlášení výsledků provázel zájem rodičů i kamarádů především Janičky, kteří dost
litovali, že se do soutěže nepřihlásili. Jistě však budou mít možnost napravit to příští rok.
PhDr. Eva Kubíková

Přeji všem Bohutíňákům
krásné svátky vánoční i novoroční,
klid a pohodu s rodinou i přáteli
a v novém roce především zdraví,
spokojenost a dobrou mysl.

OBECNÍ KNIHOVNA O VÁNOCÍCH
Obecní knihovna v Bohutíně
bude v roce 2014 otevřena naposledy
v pátek 19. prosince
v obvyklém čase mezi 16:00 a 19:00 hodinou.
V roce 2015 se poprvé sejdeme
v pátek 9. ledna
opět mezi 16:00 a 19:00 hodinou.
V lednu se budou vybírat registrační poplatky na rok 2015.
Zůstávají stejné jako v minulých letech – děti do 15 let věku a důchodci 20,- Kč ročně, dospělí 30,- Kč ročně.
Noste si, prosím, drobné.
PhDr. Eva Kubíková
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KŘÍŽOVKA

Latinské přísloví: V nepřízni osudu se teprve projeví ... tajenka ... tajenku najdete na posledních stránkách našeho zpravodaje.

NEZAPOMEŇTE! NEZAPOMEŇTE! NEZAPOMEŇTE!
Prodej známek na svoz TKO bude zahájen
29. ledna 2014

V Obecní knihovně v Bohutíně:
- obnovit registraci na rok 2015
nebo se nově zaregistrovat

- budova OÚ, Vysoká Pec č.p. 140
- Koloniál u Heřmanů - Bohutín.
Do 28. února 2015 bude vývoz popelnic na známky
zakoupené v roce 2014.

- uhradit registrační poplatek.

Na Finančním úřadě v Příbrami:
Na Obecním úřadě v Bohutíně:

- uhradit daně z příjmu a daně z nemovitostí.

- uhradit poplatky
za odvoz komunálního odpadu na rok 2015

V Základní škole Bohutín:

- uhradit poplatky za pronájem hrobů

- přihlásit děti narozené do 31. 8. 2009
k povinné školní docházce.

- uhradit poplatky za psy na rok 2015.
12

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
naši jubilanti v první polovině roku 2015
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LEDEN
Marie Nuslová
Jaruška Ciprýnová
Jarmila Pečená
Dagmar Hlaváčková
Pavel Ďuriš
Václav Hyspecký
Karel Kolář
Blažej Nusl
Pavel Mrkáček
Ludmila Prudká

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

ÚNOR
Ervín Landauer
Josef Teska
Věra Dubská
Iva Budařová
Anna Průšová
Jiří Pantoﬂíček
Božena Pilíková
Věra Hostovská
Jiřina Němečková
Josef Formánek
Zdeňka Fukanová
Stanislav Bambas
Karel Šuller
Vlastimil Růžička

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

BŘEZEN
Jaroslav Kubík
Anna Blahnová
Drahomíra Šindelářová
Eliška Kubíková
Josef Mlejnek
Aloisie Milcová
Alžběta Šedivá
Karel Budař
Marie Veselá
Jiří Vokálek
Jiřina Aksamitová
Božena Strnádková
Miroslava Formánková
Hana Podzimková
Vlasta Sedláčková
Julius Kulovaný

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

poděkování za dlouholetou spolupráci s obcí paní Říhové, Pečené a panu Kubíkovi

vystoupení dětí z MŠ Bohutín při oslavě

DUBEN
Anna Dragounová
Elena Kropáčková
Maria Boubelíková
Vladimír Menc
Blažena Kubíková
Jiřina Pekárová
Rostislav Řezníček
Kamil Zikán
Jiřina Vávrová
Jiří Mecnar
Marta Nováková
Jaroslava Zikánová

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

KVĚTEN
Monika Piklová
Jaroslav Pikl
Milan Pavlík
Zdeňka Krčilová
Květoslava Poláková
Jarmila Pečená
Míla Vrobelů
Milena Kubíková
Marie Oktábcová
Hana Bělková
Vladimír Žebrakovský
Jiří Procházka
Jaroslav Dušek
Josef Vávra
Marie Horáková
Jaroslav Volf

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

ČERVEN
Marie Humlová
Květuše Vaňková
Drahuška Barborová
Prokop Kubík

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec

Svatba
Obecní úřad Bohutín
přeje novomanželům
především zdraví,
pohodu a spoustu radosti
ze společného života.

V červenci 2014 se konala svatba manželů
Davida a Michaely Gabrielových z Vysoké Pece.
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Vzácné životní jubileum
Paní Alžběta Soukupová oslavila v listopadu tohoto roku
vzácné životní jubileum – sté první narozeniny. Obecní úřad
a s ním jistě všichni občané Bohutína se připojují k řadě
gratulantů. Přejeme hodně hezkých dnů prožitých v kruhu
těch nejmilejších, dobrou náladu, radost a pohodu
a především zdraví.
Obecní úřad Bohutín

Smutná vzpomínka
Vážení Bohutínští a čtenáři zpravodaje,
vzpomínáte na články o historii nejrůznějších zákoutích naší
obce, o nichž bychom ani nevěděli, kdybychom si právě tyto články
nepřečetli? Určitě ano, třeba článek Z historie jednoho křížku nebo
Bohutínské zvony…
O informace z takovýchto méně známých míst se s námi dělil
pan František Stehlík z Vysoké Pece. Před několika dny světlo
světa spatřil pan Stehlík, milovník historie a hornictví, místní
rodák, naposledy.
Panu Stehlíkovi patří veliké poděkování za to, jak nás všechny obohatil milými slovy ve svých článcích.
Děkujeme!

Vítáme
nové občánky
Vanessa Vacíková
Zuzana Houdková
Petr Kmodras
Linda Kovářová
Josef Novotný
Mikolas Šedivý
Adam Šefrna
Linda Jarolímková

O p u st ili
ná s
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín

Období 1. 7. 2014 – 1. 12. 2014
Marie Kalousková
Marie Uhlíková
Vladimír Zrostlík
František Stehlík

„Když se narodí dítě, člověk si uvědomí,
že existuje něco důležitějšího, než je on sám”.
Blahopřejeme Vám k nově nabytému poznání.

Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec

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

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na začátku školního roku nás čekala spousta překvapení. Celé prázdniny probíhala v mateřské škole rekonstrukce a v září jsme naši školku
nemohli ani poznat. Změnila se nejen barva budovy, ale i zahrada s novými herními prvky. Podařilo se rozšířit půdní vestavbu, kde vznikly
nové prostory, a proto jsme mohli navýšit kapacitu MŠ. Do dvou tříd
tak letos nastoupilo celkem 50 dětí a přišla nová paní učitelka Markéta
Říhová.
V září si děti ve školce teprve zvykaly, a proto jsme se nevydávaly
nikam daleko. Hrály jsme si a tvořily v prostorách mateřské školy, anebo
v blízkém okolí. Proto jsme také pozvali první návštěvu k nám. Do mateřské školy za námi přijela paní Lenka Hamajdová s hudebním pořadem „JAK SE MALÍŘ BARVIČKA UČIL ZPÍVAT“. Hrála nám na různé

hudební nástroje a učila nás písničky podle barev. Děti se mohly do programu zapojit a vyzkoušet si hudební doprovod.
V říjnu jsme u nás přivítali divadlo Sedmiklásek s pohádkou „O
TŘECH PRASÁTKÁCH“. Mohli jsme si půjčit loutky, ba dokonce se s
nimi vyfotit. Třída starších dětí navštívila Hornické muzeum v Příbrami
na Březových Horách. Vyslechli jsme příběh o Permonovi, zhlédli pohádku „KOUZELNÉ KLADIVO“ a navštívili VODNÍ ŠTOLU. Dostali jsme
lampy a vydali se temnou podzemní chodbou z dolu Vojtěch do dolu
Anna. Na chvilku jsme si zahráli na skutečné horníky. Další pohádka
byla již pro všechny děti a zahrát nám ji přijelo divadlo ŘIMBABA. Tentokrát jsme nebyli pouze diváky, ale byli jsme i herci. Děti hrály, tančily
i zpívaly. Měnily se v pohádkové postavy a dotvářely příběh „O PO-
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PELCE“. Na konci října nás čekala ještě jedna milá povinnost. Již tradičně jsme přáli babičkám a dědečkům
k jejich významným životním jubileím. Skupinka dětí vystoupila s pásmem písniček a básniček s podzimní tématikou v restauraci Drmlovka.
V listopadu nás podruhé navštívilo divadlo Sedmiklásek s pohádkou „O POPELCE“. Tentokrát jsme se usadili
pohodlně jako diváci a sledovali krásné loutky, které jsme
si na závěr mohli také půjčit. Za dalšími zážitky jsme se
již vydali všichni. Všechny děti jely autobusem do ZŠ Bohutín a i to byl pro mnohé z nich velký zážitek. Navštívili
jsme naše kamarády v první třídě a poté jsme se přesunuli do tělocvičny, kde bylo připraveno velké divadlo. Do
děje „STOP POHÁDKY“ jsme mohli zasahovat a společně
hlasovat a rozhodnout o dalším vývoji pohádky. Děti se
zapojovaly a velmi dobře se bavily. Kamarády máme i v jiných školách a ti nás také navštěvují. Do mateřské školy
k nám přijela skupina dětí ze ZŠ z Březových Hor, která
navštěvuje dramatický kroužek. Připravily si pro nás pohádku „O KOBLÍŽKOVI“ a velmi se jim povedla. Poslední listopadovou
akcí bylo fotografování dětí. Hezký obrázek tak jistě potěší někoho blízkého.
V prosinci se za námi vrátila paní Lenka Hamajdová. Připravila si pro
nás hudební vystoupení se spoustou písniček a hudebních nástrojů s vánoční tématikou „VESELÉ VÁNOČNÍ HODY“. Program byl plný tradičních koled, které děti znaly a společně s ní si je zazpívaly. Poslední
představení letošního kalendářního roku bylo také vánoční. Divadlo Sedmihlásek nám zahrálo „BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH“.
Abychom se všichni slavnostně naladili na nadcházející vánoční
svátky, zveme Vás na naše vystoupení. Nejprve budeme hrát pro rodiče
a jejich blízké v úterý 16. 12. v mateřské škole a poté ve středu 17. 12.
při rozsvícení vánočního stromu před jídelnu ZŠ v Bohutíně.
Krásné Vánoce,
pevné zdraví a pohodu v novém roce
vám všem přejí děti a kolektiv MŠ.
Mgr. Lenka Říhová, Jarmila Krejčí, Štěpánka Zákoucká,
Dis., Markéta Říhová, Marcela Tomšíčková a Václava Cífková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení čtenáři Bohutínského zpravodaje!
Velmi mě těší, že se s Vámi opět můžeme podělit o zprávy z našeho
školního života. Ve škole se nám daří pokračovat ve vysokém tempu,
které jsme nasadili v loňském roce.
V letošním školním roce jsou pro nás prioritní tři úkoly: zvýšení míry
učení založeného na konstruktivistickém přístupu, projekt Děti, rodiče
a škola na jedné lodi a projekt ICT nás baví.
Rodiče a další, kteří aktivity školy sledují, naše projekty znají. Ostatním čtenářům je stručně přiblížím.
Konstruktivistické pojetí výuky
V tradičním pojetí výuky je typické předávání hotových, logicky utříděných informací, přičemž se počítá s jejich "zrcadlovým" otiskem do mysli
žáků (tedy s tím, že je žák přijímá tak, jak mu byly sděleny). Konstruktivistický přístup vychází z předchozích žákových zkušeností a výsledky
učícího se procesu jsou individuální, jedinečné, subjektivní.
V tradiční škole:
- Žák je ten, kdo nic neví a do školy přichází proto, aby se všemu naučil.
- Učitel je garant pravdy, který ví a ve škole je proto, aby naučil všemu
toho, kdo neví.
- Žákovo poznání se tvoří postupným kladením poznatků na sebe.
V konstruktivistické škole:
- Žák ví, a do školy přichází proto, aby přemýšlel nad tím, co ví, aby rozvíjel své poznání.
- Učitel jako garant metody zajišťuje, aby každý žák mohl dosáhnout co
možno nejvyšší úrovně rozvoje.
- Žákovo poznání se tvoří jako jeho subjektivní schémata, poznávací
struktury, které se v procesu učení mění a obohacují.
Konstruktivistický přístup je základem Hejného metody ve výuce
matematiky, ale lze ho aplikovat ve všech předmětech. Všichni učitelé
získali mnoho dalších různých metod, aktivit a postupů výuky v již druhém dlouhodobém kursu RWCT - Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Mnozí z pedagogů mají využívání těchto metod ve svých cílech
osobního pedagogického rozvoje, které je pohánějí učit lépe a efektivněji. Všichni využijí k rozvoji svého učení i tří interních mentorů, které
máme jako jedni z prvních škol v republice.
Děti, rodiče a škola na jedné lodi
Tento projekt je zaměřen na navázání hlubší a otevřené spolupráce
mezi školou a rodinami našich žáků. Podnětem pro jeho vznik byl zájem
o návštěvy ve vyučovacích hodinách z řad zástupců školské rady. Zároveň naše škola zavádí metody a formy výuky, které se liší od podoby
školství, ve kterém jste byli vzděláváni vy rodiče i my učitelé. Je potřebné více komunikovat, abychom se nemíjeli ve společném cíli – rozvoji a zajištění bezpečí každého dítěte v naší škole. Chceme odstranit
možná nedorozumění, která vycházejí z odlišných očekávání, potřeb,
porozumění školních principů u rodičů a školy.

Od rodičů bychom uvítali, kdyby mohli seznámit naše děti se svými
zaměstnáními nebo zajímavými koníčky u nás ve škole formou přednášek, besed, dílen, zajištění exkurzí a podobně. Očekáváme a uvítáme
další podněty a nápady pro vzájemnou spolupráci.
V letošním roce uskutečníme dotazníkové šetření Mapa školy, které
mimo jiné zjišťuje, jak se na stejné otázky chodu školy dívají děti, rodiče, učitelé a jak se jejich pohledy shodují nebo odlišují.
Jsme rádi, že se podařilo tento projekt úspěšně nastartovat. Uskutečnily se otevřené hodiny v pěti třídách, které navštívilo 25 rodičů,
z toho se někteří zúčastnili opakovaně, čtyři nabízené otevřené hodiny
zůstaly bez návštěvy. Další otevřené hodiny jsou vypsány na prosinec.
Ve druhém pololetí se zapojí i druhý stupeň. Uskutečnilo se sedm dílen,
které vedli rodiče, a dvě přednášky. Děkuji všem zapojeným rodičům.
Projekt ICT nás baví
V letošním školním roce je naše škola zapojena jako partner
do projektu EU OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost nazvaného
„ICT nás baví“. Hlavním cílem projektu je zvýšení kompetencí
pedagogických pracovníků 50 základních a středních škol při integraci
informačních a komunikačních technologií do výuky.
Projekt nabízí ucelený komplexní systém podpory a vzdělávání od
vedení škol po pedagogické pracovníky s nastavením činností tak, aby
byly funkční i po skončení realizace projektu. Klíčovým záměrem je poskytnout zapojeným pedagogům cílenou metodickou a technickou podporu při využití a integraci ICT (mobilních dotykových zařízení) do
výuky konkrétních předmětů.
Ještě bych ráda objasnila nutnost zvýšení bezpečnostních opatření
při vstupu do budovy školy. Škola je během dne uzamčena a osoby přicházející do školy musí vyčkat na děti nebo zaměstnance ve vstupní
chodbě do školy. Toto opatření velice komplikuje situaci zaměstnancům
ve škole, neboť jsme museli navýšit dohledy u vchodu a hlavně vychovatelky musí často odbíhat odemykat. Věřte, že to není omezování rodičů, aby neviděli, co se ve škole děje. Rádi bychom přiblížili, co nejvíc
naší práce všem, kteří o nás mají zájem. Jedná se jen o bezpečí vašich
dětí, to jistě stojí za omezení nás dospělých.

Rodičům nabízíme náslechy v hodinách, kdy si každý z rodičů domluví s paní učitelkou, kterého z nabízených termínů otevřených hodin se zúčastní, protože do
hodiny mohou vstoupit nejvýše čtyři osoby. Rodiče
mají také možnost využít k návštěvě školy konzultace, které jsou každé první pondělí v měsíci, setkání s vyučujícími si mohou domluvit i kdykoli
individuálně.
Dále umožňujeme seznámení s novými postupy
a metodami v rámci setkání rodičů na dílnách, kde
je možné si práci dětí prakticky vyzkoušet a ptát se
na všechno, co rodiče ohledně výuky zajímá.

Využijte proto nabízených otevřených hodin
i konzultací každé první pondělí v měsíci.

Jako každoročně vás před zápisem
do naší školy
zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19. ledna 2015.
ZÁPIS se uskuteční 22. a 23. ledna 2015.
Všechny děti, které mají trvalé bydliště
v Bohutíně a spádových obcí,
obdrží osobní dopis s pozvánkou.
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Děkuji všem, kteří školu podpořili svojí účastí na školních akcích,
provedli děti dílnami nebo přednáškami. Děkuji všem, kteří nás obdarovali drobnostmi i ﬁnančními příspěvky pro třídy i pro školu.
Všem dětem přeji kouzelné Vánoce a Ježíškem splněná přání. Učitelům a ostatním zaměstnancům přeji do roku 2015, aby jim vydržela chuť
a elán do školní práce. Rodičům přeji pevné nervy a hodně lásky pro jejich děti.

Druhou aktivitou bylo matematické prostředí – pavučiny. V tomto
prostředí se děti učí poznávat číselné vztahy. Áďa ostatní namotivovala
krátkým příběhem o pavoučkovi, a pak se všichni vrhli na praktický úkol
v učebnici.
Poslední aktivitou byla hra Sova, kde si děti rozvíjejí logické myšlení.
Paní učitelka 5. třídy byla Sova. Napsala na tabuli čísla od 1 do 12 a děti
měly správně položenými otázkami hádat, které číslo si Sova myslí. Sova
smí odpovídat jen ano nebo ne.
Závěrem hodiny páťáci předali druháčkům dárky za aktivitu, kterou
projevili. Každý dostal kytičku s bonbónkem a žáky namalovanou sovičku, jako památku na novou matematickou hru.
Všem čtenářům přeji pevné zdraví
a dobru otevřená srdce.
Všem lidem požehnaný rok 2015.
Mgr. Vladimíra Melicharová
ředitelka školy

JAK SE ŽIJE S HANDICAPEM
Na začátku letošního školního roku navštívily všechny třídy 2.
stupně naší základní školy interaktivní výstavu „Jak se žije s handicapem“ v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem. Děti o problematice života lidí s handicapem už hodně věděly, ale vyzkoušet si to
samy na sobě pro ně bylo velmi zajímavé, poučné a nenahraditelné.

První projektový den se velmi podařil. U žáků obou tříd byla pozitivní odezva. Starším žákům se líbila role průvodce a mladší žáci ocenili
individuální přístup. Všichni se těšíme na další spolupráci.

Během návštěvy prošly několika stanovišti a za pomoci pracovnic
muzea si samy vyzkoušely, jak to vůbec není lehké jezdit na vozíčku,
chodit s bílou hůlkou a vyrovnávat se s věcmi, které nám připadají běžné
a jednoduché. Nejvíc děti zaujala jízda na vozíčku po připravené dráze.
Mohly si také vyzkoušet telefonování upravenými telefony, seznámily se
se slepeckým písmem a dokonce si napsaly své jméno na psacím stroji
pro nevidomé. Děti také se zaujetím zhlédly krátký ﬁlm o škole pro nevidomé ze 60. let.

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ  26. ZÁŘÍ 2014

Všichni jsme odcházeli s úplně jiným pohledem na tuto problematiku. Dostali jsme totiž příležitost prožít to, co jsme měli možnost sledovat do té doby jen jako diváci.

Základní škola Bohutín se i letos připojila k oslavám Evropského dne
jazyků, který se koná každoročně 26. září. Letošním projektem žila celá
škola od pondělí 22. 9. až do pátku 26. 9. Rozhodli jsme se pro zdůraz-

Mgr. Lenka Hošková, třídní učitelka 2. B
a Mgr. Miloslava Sláviková, třídní učitelka 5. třídy

Hana Kočovská

PROJEKT MATEMATIKU UČÍ ŽÁCI ŽÁKY
Ve středu 17. září 2014 jsme začali s netradiční hodinou matematiky. Žáci 5. třídy si připravili výuku matematiky pro děti z 2.B a stali se
pro tento den jejich učiteli. Cílem bylo předávání zkušeností a navázání
spolupráce mezi staršími a mladšími žáky naší školy.
Děti z 2. B byly rozdělené do 4 skupin, ve kterých si určily jednotlivé
role: zapisovatele, mluvčího, hlídače a pomocníka. Žáci 5. třídy si přinesli židličky a přisedli ke stolečkům, kde každý z nich měl „na starosti“
svého druháka.
První aktivitou byla práce se stírací tabulkou. Fanda a Zuzka četli
slovní úlohy a děti zapisovaly postupy výpočtů a výsledky na tabulky.
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nění mezipředmětových vztahů a projekt
přesáhl přes okraj
výuky cizích jazyků do
dalších
předmětů,
např. výtvarné výchovy, zeměpisu nebo
vlastivědy.

NEJKRÁSNĚJŠÍ JABLÍČKA 2014
Ve čtvrtek 23. října 2014 se v nové družině ZŠ Bohutín konala
každoroční podzimní soutěž O nejkrásnější jablíčko. Stoly byly plné
jablek nejrůznějších barev i velikostí. O krásnou výzdobu soutěže
se tentokrát zasloužili žáci 2. B, kteří nám zapůjčili halloweenské
dýně z třídní oslavy.

Myšlenkou celého
projektu je umožnit
lidem, aby si vychutnali
kulturní a jazykovou
rozmanitost Evropy. U
dětí jde především o to,
aby si uvědomily, že
tato rozmanitost existuje a zapojili se do prozkoumávání její šíře.
Proto se na školách konají akce různého charakteru a každý slaví
Evropský den jazyků po
svém.
Žáky ZŠ Bohutín přivítaly již v pondělí při
vstupu do školy různobarevné kartičky ve vstupní hale. Byly na nich nápisy s pozdravy v různých evropských jazycích. Na přípravě se podíleli
žáci deváté třídy.
Během dne si pak
všechny třídy zvolily každá jeden
evropský jazyk, se
kterým
potom
pracovaly a vytvářely během týdne
koláž na dveře své
třídy.
Každá třída se
zhostila úkolu po
svém a každý se
nějakým způsobem do projektu
zapojil.
Někdo
přinesl fotograﬁi
nebo vytisknutý
obrázek, někdo
vyrobil cedule se
slovíčky, která je v
daném jazyce zaujala. Na dveřích
nechyběly
ani
vlajky a informace
o státech, ve kterých se daným jazykem mluví. Dohromady pak vytvořili krásné koláže, které jim celý čtvrtek a pátek zdobily dveře třídy. V některých třídách měly kulturní informace přesah i mimo dveře, např. třetí
třída měla uvnitř třídy model Eiﬀelovy věže, pátá třída podávala občerstvení s typickými řeckými pokrmy (olivami a sýrem) a osmá třída
upekla švédské koláčky.
Vyvrcholením celého projektu byl znalostní kvíz, který děti vyplňovaly v pátek ráno. Z informací vystavených na dveřích tříd bylo sestaveno 17 otázek, na které žáci společně, jako třída, zodpověděli
písemnou formou. Bylo překvapivé, kolik informací a zajímavostí si děti
z koláží ostatních tříd pamatovaly. S radostí gratulujeme čtvrté třídě,
která dosáhla v testu bodů nejvíce ze všech. V těsném závěsu za ní byla
třída osmá a pak třída sedmá.
Děkujeme všem žákům i učitelům, že nás podpořili a pomohli nám
společně vytvořit malou Evropu i u nás ve škole.

Od rána výstavu navštěvovaly jednotlivé třídy a svými hlasovacími
lístečky rozhodovali žáci o výsledku soutěže. Letos se sešla jablíčka nejen
krásná, ale i originální – jablíčko trojjablíčko se třemi plody na jedné
stopce, jablíčko minijablíčko, přesto nádherně vybarvené nebo jablíčko
se zvláštním hrbolkem.
Nejvíce všechny upoutalo právě zmiňované minijablíčko, které bylo
opravdu velice nezvyklé. Zaslouženě zvítězilo a prý bylo náhodně
nalezené na stromě při návratu z podzimní vycházky s rodiči. O to více
si Aneta ‚Šivarová ze 4. třídy zasloužila vítězství. Na 2. místě se umístil
pravý opak - maxijablko Vojty Fialy ze 2. B, které zvítězilo v kategorii
Největší jablko s váhou 470 g. Pro zajímavost – zmiňované minijablíčko
vážilo pouhých 5 gramů.
A další úspěšná jablíčka? V kategorii Nejkrásnější jablíčko 3. místo
obsadila Anička Handlová ze 4. třídy a v kategorii Největší jablka
se na 2. místě umístila Kačka Pánková ze 2. B a na 3. místě Kryštůfek
Hrabuša z 1. třídy.
Všichni hlasující měli na všechna jablíčka velkou chuť a vůbec
se jim nedivím, protože byla škoda se na ně jen dívat. Však se do nich
také majitelé okamžitě po skončení výstavy s chutí zakousli…
Mňam!
Letos se nám také podařilo sestavit nejdelší jablíčkovou řadu – měřila 5, 68 m a pro představu - jsou to čtyři žákyně 8. třídy ležící za sebou!
Mgr. Lenka Malá

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA
Od října 2014 jsme začali s žáky 7. třídy realizovat čtenářské dílny.
Pro větší pohodlí a klid na čtení jsme se sešli v družině. Stanovili jsme
si základní pravidla, která budeme během dílny dodržovat.
Žáci si přinesli beletristickou knihu, kterou právě čtou. Každý týden
děti dostaly pracovní list obsahující různé úkoly. Na začátku nás zajímalo, jaké čtenáře mezi sebou vlastně máme. Pro srovnání si všichni
týden zapisovali, kolik toho denně přečtou. Druhý pracovní list byl zaměřen na hlavní postavu. Žáci zjišťovali, jaké má jejich hrdina vlastnosti,
jak se chová k ostatním postavám, co ty si o něm myslí.
První dojmy jsou pozitivní. I ti žáci, kteří číst spíše odmítají, se
během hodiny dokáží zklidnit a začíst se do svého příběhu. Čtenářskou
dílnu bych chtěla do výuky zařadit i v dalších třídách, protože si myslím,
že je důležité, čas na čtení dětem pomoci najít.

Mgr. Lenka Hošková
a Mgr. Radka Vocílková
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Mgr. Petra Vondrášková

STOP POHÁDKA
Ve středu 19. listopadu 2014 přijelo na naši školu již potřetí Divadýlko Kuba z Plzně, tentokrát se svou STOP pohádkou. Toto představení je netradiční již svým názvem, který znamená, že děti samy určují
vývoj děje v pohádce.
Její příběh byl naprosto tradiční – princ šel do
světa, aby zachránil princeznu. Do cesty se mu
stavěly různé překážky a
děti rozhodovaly hlasováním, co má princ udělat. Otevřít tajemný
pytel či neotevřít? Má si
vzít zlatou nebo obyčejnou sekyru? Má ušetřit
zlého loupežníka? Poslední otázka byla vůbec
nejtěžší – vzít si za ženu
zachráněnou, leč ošklivou princeznu?

Děti odcházely nadšené a hlavně poučené. V budoucnu chceme projekt realizovat i v dalších třídách.

Děti se samozřejmě
rozhodly i špatně – zlatá
sekyra je hezká, ale kácet
stromy s ní nejde. Je důležitější krása princezny? Co když je hodná?

ZEMĚPISNÝ POŘAD

tění, akcie, hypotéka, úvěr atd. S nadšením radili své rodině Korunkových a Moudrých, tak aby nestrádali a dokázali si na stáří zajistit nezávislost.

Nakonec vše dobře dopadlo jako ve správné pohádce. I ta ošklivá princezna se nakonec změnila v krásnou.
Hlasování o vývoji pohádky se zúčastnily i děti z mateřských školek
z okolí, které se tento den podívaly i na prvňáčky. Ti jim ukázali, co se
za krátký čas ve škole již naučili v matematice, čtení i psaní.
Mgr. Lenka Malá

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
19. 11. a 20. 11. 2014
se žáci sedmé třídy věnovali projektu zaměřenému
na ﬁnanční gramotnost.
Navštívila nás lektorka
České spořitelny a představila nám hru Finanční svoboda. Tato hra má dětem
pomoci pochopit hodnotu
peněz, napovědět jim, jak
by se v budoucnu měli starat o své ﬁnance, ukázat, jak důležité je mít pojištění, poradit, kam je výhodné peníze investovat.
Žáci 7. třídy si během dvou projektových dnů zahráli celkem čtyři
hry. Zpočátku se rozkoukávali, byli nesmělí. Ve ﬁnálových hrách už byli
ostřílenými ﬁnančními poradci. Postupně pochopili smysl pojmů pojiš-

Již mnoho let je naše škola zapojena do zeměpisně – přírodovědného
programu Planeta Země 3000. Cestovatel Adam Lelek se svým štábem
každý rok natočí dokument o jedné zajímavé zemi, který pak prezentuje základním a středním školám. Promítání probíhá ojedinělou formou – nejmodernější multimediální projekcí (čtyřmi dataprojektory
v rozlišení 6K, tedy ve třikrát lepší kvalitě než je FULL HD).
21. 11. 2014 jsme se tedy
vydali se žáky 6. – 9. třídy do
kina v Příbrami, tentokrát na
projekt Indonésie – po stopách lidojedů. Seznámili jsme
se s nelehkým životem obyvatel této ostrovní země. Poznali
jsme jejich náboženství, tradice a dokonce kmen lidí,
který žije na úrovni doby kamenné. Fascinující je ﬂóra a
fauna těchto ostrovů. Viděli
jsme orangutany, kahau nosaté, varany komodské a další.
Žáci se seznámili s pěstováním
čaje, rýže a kávy. K této oblasti neodmyslitelně patří zemětřesení a sopečná činnost. Tyto procesy zde byly výborně animovány.
Pro žáky 6. a 9. ročníku to bylo aktuální, neboť tuto látku právě ve škole
probírají.
Na závěr každý žák dostal cestopisný časopis Koktejl, což je partner
pořadu. A na co se můžeme těšit příště? Bude to Východní Afrika – kolébka lidstva. Už teď děti napadají otázky. Které africké zvíře je nejnebezpečnější?
V čem je odlišný
život domorodých afrických
kmenů od toho
našeho? S jakými
problémy se Východní Arika potýká? Na odpovědi si musíme
počkat do příštího roku.
Renata
Vondrášková
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PLAVECKÝ VÝCVIK 2014
Od září do listopadu 2014 se žáci 1. a 2. třídy zúčastnili plaveckého
kurzu. Po deset týdnů jsme jezdili každý čtvrtek do bazénu Příbram.
Děti byly rozdělené do družstev podle svých dovedností. Na začátku
kurzu se někteří prvňáčci trochu báli a byli v malém bazénu. Během výcviku však všichni přešli do bazénu velkého.
Žáci se seznamovali s jednotlivými plaveckými styly, zkoušeli si
skoky do vody, ale také si užívali ve vířivce.
Během lekcí se všechny děti zlepšily, na začátku byly některé trošku
bojácné, ale postupem času získávaly na jistotě a pohyb ve vodě je očividně bavil.
Na závěr všichni předvedli, co se během kurzu naučili, a někteří si
dokonce vyzkoušeli závody se spolužáky. Všichni dostali Mokré vysvědčení a zaslouží si
pochvalu za své výkony.
Plavání je v životě člověka důležitá dovednost, ať již z hlediska
bezpečnosti dětí nebo
jejich zdraví. V plaveckých kurzech bude
naše škola pokračovat
i nadále.
Mgr. Lenka Malá
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TÝDEN TECHNIKY
Střední průmyslová škola v Příbrami připravila pro žáky 9. ročníku
týden otevřených dveří pod názvem – Týden techniky.
Také my jsme byli pozváni a rozhodně jsme nelitovali. Žáci se postupně seznámili se všemi obory školy a také si spoustu dovedností
mohli vyzkoušet.
V počítačové učebně navrhovali vlastní dům, v dílnách se pokoušeli
pracovat na soustruhu, s pilou, na CNC stroji, a dokonce v kovárně.
V elektrotechnických dílnách obdivovali modely autíček, které žáci sami
zkonstruovali a vysílačkami ovládali. Dále nás provedli tělocvičnou a
posilovnou, kde si žáci mohli některé sporty a stroje vyzkoušet.
Deváťákům se tato exkurze velice líbila.
Renata Vondrášková

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU:
Pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod. / středa: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod.
Ostatní dny dle dohody.

Telefon: 318 676 224, e-mail:urad.bohutin@volny.cz, www.obec-bohutin.cz
Ladislav Turek: 725 022 736, Mgr. Lenka Říhová: 721 841 744, Mgr. Klára Bambasová: 723 181 365

OBECNÍ KNIHOVNA: pátek 16:00 - 19:00 hod.
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SDH BOHUTÍN
Dospělí
Ve druhé polovině letošního roku se u hasičů v Bohutíně událo
mnoho nového, nebudeme jmenovat jednotlivá data, kdy se akce konaly. Bohutínští se několikrát sešli na brigádě při opravách či úklidu hasičárny a jejího okolí.
Největší změnou, kterou je možno v hasičárně zaznamenat, jsou
nově opravené schody. Ty dostaly „nový kabát“. Samozřejmě že pokládku lina nedělali hasiči sami, ale objednali si ji u pana Rice. Hned na
první pohled jsou vstupní prostory hasičárny veselejší.
Kromě pracovních povinností se také hasiči zapojili do soutěžení.
Vedle pouťového fotbalového turnaje to byly především požární útoky,
kde se snažili stanout na stupních vítězů. Hasiči prošli několika memoriály, z nichž nejzajímavější byl ten, který sami pořádali, a to Memoriál
zasloužilých hasičů. Příjemné počasí přispělo ke skvěle prožitému odpoledni. Bohužel ani tady Bohutínští nepokořili jiná družstva a putovní
pohár opět odjel pryč.
Hasiči se také podíleli na organizaci a bezpečnosti při konání Rally
Příbram a také postavili a rozsvítili vánoční stromek.

soutěž). Některým dětem se dařilo více, některým méně, nicméně
je nejdůležitější, že je hasičina baví a že nejsou poslední.

Děti
Tak jako každým rokem i letos se „hasičata“ zapojila do pouťového
miniútoku na hořící domek. Mezi sebou se utkala 2 družstva
dětí – všechny děti jsou členy SDH Bohutín. Obě skupiny byly skvělé, ale
nejzajímavějším zážitkem se stala skutečnost, že chytl
kanystr s benzínem.
Ten musel uhasit
„velký“ hasič, tak alespoň děti viděly realitu.
Děti také odjely na
soustředění k Sobenskému rybníku, kde
strávily 3 pohodové
dny. Učily se a trénovaly na první soutěž –
štafety CTIF a štafety
4x60m. Prošly noční
bojovou hrou, grilovaly krůtu a zasoutěžily si.
Během podzimu absolvovaly děti 2 soutěže ze hry Plamen –
v Sedlčanech (štafety)
a v Příbrami v tělocvičně HZS (Zimní
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Za celý hasičský sbor z Bohutína vám všem přejeme
ničím nerušené vánoční svátky
a v novém roce 2015 především zdraví a vše dobré.
Připravované akce:
20. 12. 2014
výroční valná hromada (volební) v hasičské zbojnici od 18:00 hod.
17. 1. 2015
hasičský ples v hostinci Drmlovka od 20:00 hod.
17. 2. 2015
tradiční masopust na návsi u hasičské zbrojnice od 15:45 hod.
za SDH Bohutín Klára Bambasová

SDH VYSOKÁ PEC
bylo hodnoceno jako dobrá změna. Ženy obsadily
pěkné třetí místo, chlapi až jedenácté. Zato v září
naši muži předvedli na memoriálu v Tmáni, jak se
má soutěžit. Obhájili opět Putovní pohár. Podařil
se jim nejlepší čas 27 sekund. Ženské družstvo nesoutěžilo.
V září jsme pogratulovali k životnímu jubileu
70ti let panu Václavu Týrovi. Pokračovali jsme začátkem října při jubileu 65ti let paní Věry Ricové,
kdy jsme ji navštivili a předali balíček.
Námětové cvičení se tentokrát konalo v Lázu.
Všechno proběhlo dle daných pravidel a pak následovalo velmi příjemné přátelské posezení za účasti
hasičů z Lázu, Bohutína a našich zástupců. Začátkem listopadu oslavil životní jubileum 70 let pan
Jaroslav Švejda a oslava se pořádala v hasičárně za
hojné účasti.
V polovině listopadu jsme jako sbor uspořádali
sezení v naší prima Drmlovce jako poděkování hasičům za celoroční činnost. Odreagovali jsme se od
svých každodenních starostí a dobře jsme se bavili.
Konec roku se blíží a my skládáme účet za druhé pololetí. Léto bylo
pro nás obdobím tradičních akcí. Mezi ně patří pomoc při organizování
fontány v červenci před poutí. Letos byla mimořádně úspěšná, vydařilo
se počasí, takže barvy fontány byly úžasné, což ocenila veliká účast
občanů.
Memoriál v Obecnici znamenal pro družstvo žen a mužů úspěch
v umístění na 4. místech. Byla ale změněna pravidla v soutěži play oﬀ,
což se moc nepovedlo. V srpnu následovaly jako každoročně memoriály
v Bohutíně a Lázu. Bohutínský memoriál znamenal umístění žen na třetím místě a mužů na pátém. Hasiči v Lázu připravily noční útok, což

K osmdesátce jsme popřáli panu Josefu Polákovi, zasloužilému a
dlouholetému členovi, velká gratulace.
A abychom ukázali, že umíme vzít za práci, tak jsme koncem listopadu uspořádali dvě brigády na odklizení listí. A že ho bylo.
Jako každoročně bylo provedeno zazimování techniky.
Začátkem prosince budeme opět na Mikuláše předávat balíčky a čerti
budou mít co dělat.
V polovině prosince nás čeká rekapitulace naší celoroční činnosti na
výroční valné hromadě.
Nesmíme zapomenout na poděkování za dobrou spolupráci Obecnímu úřadu Bohutín.
Všem občanům Bohutína přejeme klidné svátky v kruhu rodiny,
hodně zdraví a pohody v nastávajícím roce 2015.
za SDH Vysoká Pec J. Šimůnková
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SPORT
FOTBAL

Mladší přípravka

Celkové hodnocení bohutínského fotbalu
Od začátku podzimní sezóny máme ve složení týmů několik změn,
a to především u mládežnických mužstev. Ale popořadě. U „A“ mužstva
je trenérem Jiří Janošťák a vedoucí mužstva Lukáš Heřman. „B“ mužstvo má na starost Jaroslav Čáp jako trenér a Vladimír Průša jako vedoucí mužstva. U dorostu pak Jaroslav Čáp a František Polák. U starších
žáků máme poměrně mnoho funkcionářů: Tomáš Černohorský jako
hlavní trenér, Jan Svajčík jako asistent, Marek Ledvinka jako vedoucí
mužstva a Josef Bubeníček jako druhý trenér. U mladších žáků je Bohumil Šípek trenérem a Miloš Bubeníček vedoucím mužstva. Se staršími přípravkami to není jednoduché, protože obě mužstva „táhne“ Jan
Novotný. A tímto bych chtěl požádat kohokoli, kdo by nám chtěl pomoci a měl by chuť a čas na to podílet se na trénování dětí, ať se určitě
zapojí. U mladší přípravky je trenérem Martin Hubáček a Pavel Heřman
působí jako vedoucí mužstva. A naše nejmenší - „základnu“ vede Jiří
Křivonoska.
Vstup do letošní sezóny a její průběh byl pro naše mužstva různý.
Hodnocení jednotlivých mužstev nechám na jejich trenérech a vedoucích. Jen pro ilustraci přidám výtah z tabulek po podzimní části sezóny.
Je to řazené sestupně „A“, „B“, dorost, starší žáci, mladší žáci, starší přípravka „A“ a starší přípravka „B“. Mladší přípravka tabulku nemá.

Mladší přípravka se v začátku sezóny potýkala s tím, že na konci té
minulé odešlo do starších 10 hráčů včetně gólmana. To mělo za následek, že se první zápasy vůbec nepovedly. V průběhu soutěže se ale mužstvo začalo formovat, kádr se stabilizoval, našli jsme gólmana, a když
byl losovací turnaj, obsadili jsme třetí místo z osmi týmů. Bylo to první
nepostupové místo, což byl úspěšnější výsledek, než jsme předpokládali. To vše, přestože v kategorii 06-07 hraje stabilně jedna 08 a jedna
09.
22. 11. jsme byli na turnaji v Oseku u Strakonic, kde jsme v průběžném pořadí obsadili 5. místo ze sedmi. Tento turnaj probíhá po celou
zimu, proto je to zatím průběžné pořadí.
Rádi bychom pozvali na naše domácí zápasy co nejvíce fanoušků. Sice
toho ještě moc neumíme, ale nasazení nám rozhodně nechybí.
za mladší přípravku Pavel Heřman
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Mladší žáci
Podzim v týmu mladších žáků byl především zvykáním si na větší
hřiště a hru ve větším počtu hráčů. Navzdory velmi mladému týmu, kdy
jsme museli posunout několik kluků o kategorii výš, jsme hlavně na
konci podzimu předváděli pěkný fotbal. Tímto bychom chtěli kluky pochválit a věříme, že na jaře se budeme ještě zlepšovat.
za mladší žáky Miloš Bubeníček

Starší žáci

U starších přípravek je to jenom orientační, protože jejich soutěž má
trošku jiná pravidla, než je tomu u ostatních mužstev.
V areálu proběhlo od léta několik brigád, které byly zaměřeny na
zkvalitnění obou hřišť. Jak hlavního, kde se opět dělala úprava brankovišť a středu hřiště, tak i tréninkového, které je již plně využíváno. Poslední akce byla zaměřena na zimní úklid a zabetonování sloupků na
záchytnou síť u potoka.
Toto hřiště není využíváno jen pro tréninky, ale v měsíci srpnu se
zde konalo fotbalové soustředění mladších žáků a obou přípravek. Využívají ho i naši hasiči k občasným nácvikům a pořádání soutěží.
Nyní areál čeká klid, ale to neplatí pro naše mužstva, která se
zúčastní různých halových turnajů, halových i venkovních tréninků a
jako každoročně i futsalové ligy.
Pavel Heřman

Předpřípravka
I v letošním roce pokračuje „předpřípravka“ nejmladších dětí ve věku
4 - 6 let. V současné době máme přihlášeno 15 dětí, z nichž pravidelně
na trénink chodí většinou 8 dětí. Samozřejmě i v této době je možné
přibrat další zájemce.
Od začátku září do konce října jsme trénovali 2x týdně venku
na hřišti. Od začátku listopadu trénujeme vždy v pondělí od 17:00 hod.
v místní sokolovně. Zveme touto cestou rodiče dalších dětí v předškolním věku na náš trénink, aby se přišli podívat, jak děti trénují,
a případně přihlásili i svá dítka k pohybové aktivitě. Nemusí být z každého hned Ronaldo, hlavní je, když se děti budou hýbat.
Na jaře s malými fotbalisty plánujeme i „přáteláček“, aby si už zvykali
na atmosféru „prvoligových zápasů“.
„za předpřípravku“ Jiří Křivonoska

Našim fotbalovým starším žákům skončila jejich první polovina.
Podzimní část sezóny byla pro některé hlavně o seznamování se s velkým hřištěm. Jak již bylo naznačeno, hodně hráčů odešlo do dorostu a
v žácích nezbyla „základní kostra“, která se ale nakonec během podzimu
vytvořila, a je vidět, že jak pro letošní sezónu, tak pro následující je na
čem stavět. Novinkou v týmu bylo i seskupení nových trenérů Tomáše
Černohorského, Josefa Bubeníčka, Honzy Svajčíka a Marka Ledvinky.
Jmenovitě první dva neměli s trénováním do této chvíle žádné zkušenosti.
Nicméně první zápas nasvědčoval tomu, že bychom se v Bohutíně
mohli radovat celý podzim, když jsme porazili Rožmitál pod Třemšínem
6:3. Další zápasy už tak výsledkově parádní nebyly, a proto se začalo
tvrdě trénovat. Zapracovalo se především na přihrávkách a bojovnosti.
Stále nás ale tíží, že ročníky 2000/2001 mají v týmu málo hráčů, a
tudíž ročníky 2002 nám vypomáhají, ale v soupeřově týmu tomu tak
není. A to není všechno! Nestalo se ani jedinkrát během podzimu, že
bychom si půjčovali hráče z ročníků 2003.
V následujících měsících nás čekají tréninky v příbramské hale a turnaje v Oseku, kde se hraje 1+4, což znamená brankář a 4 hráči v poli. Po
zimních měsících se znovu vrhneme na hřiště a doplníme k fyzičce i
další umění s balonem.
Je vidět, že to kluky baví a že se začínají kolektivně sehrávat, přeci jen
se tři čtvrtě z nich zná ze školy, a když není trénink, tak si jdou společně
ještě kopat na bránu. K sehranosti chceme na jaře přidat ještě body, protože například v zápasech v Podlesí, v Jincích nebo doma s Milínem jsme
o ně přišli takřka sami, což je škoda.
V těchto zápasech předvedená
hra byla a zápas od zápasu
bylo zajímavější se kluky
dívat.
Tedy, držte nám palce,
aby to hráčům vycházelo
co nejvíc
jak v následují půlce
sezóny, tak i na turnajích.
Věříme, že nás nezklamou.
za starší žáky
Tomáš Černohorský
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Dorost
Tak jako každým rokem i teď nastal čas bilancování. Myslím, že
mohu říct za všechny, kteří se v Bohutíně kolem fotbalu ať už
žákovského, dorosteneckého, anebo dospělého motají, že podzim
byl úspěšný.
Teď už ale za nás dorostence. Na podzim jsme odehráli
12 mistrovských utkání. Výhru jsme slavili 5x, remízu 2x a poraženi
jsme odešli také 5x. Gólů jsme nastříleli 23 a 20 dostali. Na to, že se
hraje krajská soutěž, myslím, že jde o velice dobrou bilanci. Musím ale
poděkovat těm, bez kterých to nejde, a to jsou naši věrní fanoušci,
kteří obětují nedělní dopoledne a neváhají s námi odjet autobusem nebo
vlastními auty na zápas. Také díky těm, kteří se ﬁnančně podílejí
na chodu našeho klubu.
Teď už jen popřát hodně úspěchů do nového roku 2015.
za vaše dorostence František Polák

5 x foto - účastníci pouťového turnaje

Tým „B“
Našeho B týmu se na podzim ujal jako trenér Jaroslav Čáp. Pod jeho
vedením a s několika posilami se daří podstatně lépe. Naši základnu
tvoří: J. Novotný, F. Hanus, R. Petřík, M. Petřík, P. Kříž, D. Gabriel, L.
Heřman, dále přišli: Václav Hudeček z dorostu, M. Ernst (hostování z
Věšína), E. Rebljan (A mužstvo). Kromě toho náš tým v rámci možností
doplňují dorostenci J. Lautrbach, J. Čáp ml., J. Gregor, Vojťech Hudeček
a J. Čížek. K tomu za nás pravidelně z A Mužstva hrají M. Binar a L. Plocha. Takto posílený tým je po podzimní části na prvním místě s 28 body
- 51 vstřelenými brankami a 28 obdrženými. Věřím, že se našemu týmu
bude dařit nejen v jarní částí.
za „B“ tým Vladimír Průša

SK Litavan Bohutín
vám všem přeje
příjemné vánoční svátky,
pohodu a klid,
a v novém roce 2014
jen a jen zdraví,
štěstí a všechno dobré.

Křížovka tajenka: V nepřízni osudu se teprve projeví ... ta pravá moudrost.
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HOKEJ
Sezóna 2014-15
Koncem léta ještě nebyla jasná situace kolem rekonstrukce Zimního
stadionu v Příbrami, a tak bylo velkou otázkou, zda se nějaká soutěž
bude hrát. Obdobně jako každou sezónu jsem se poprvé na led dostali
už v srpnu v rámci tréninkové přípravy s partnerským týmem Sedláček
Kärcher. Již od začátku máme rezervace na led ve čtvrtek a
neděli. Ačkoliv situace s rekonstrukcí je stále nejasná,
poslední zářijovou neděli začal nový ročník Hobby
ligy Příbram.
Ihned na začátku vznikly komplikace z rozlosováním, protože tým Halex se rozpadl a z 9 účastníku zůstalo jen 8. Hrací model zůstal stejný jako
loni, a tak po dvou základních kolech bude následovat vyřazovací část, kam postupují všichni účast
Tabulka k 1.12.2014
níci. Bodový systém je 3 bodový a po remíze
následují samostatné nájezdy.
Do týmu T-HC Bohutín se nám povedlo
získat jednu mladou krev z rozpadlého mužstva Halex, ale jinak jsme věkově stále velmi
nadprůměrní. Nicméně nic nevzdáváme a do
každého zápasu jdeme s cílem vyhrát. Po
prvním kole základní části se pohybuje ve
středu tabulky s vyrovnanou bilancí výher i
proher.
Přijďte podpořit náš tým, který hraje každou neděli večer. Aktuální rozlosování, tabulka a jiné statistické informace najdete na
stránkách www.pribramskyhokej.eu

Jan Novotný

MOTO
Ani v druhé polovině sezóny místní závodníci nezaháleli a úspěšně
dokončili zbytek seriálu závodů. Bratři Robert a Jirka Kolouškové poctivě bojovali celý rok o body v Poháru veteranů ČR v sidecarcrossu a
svými vyrovnanými výkony si vyjezdili pěkné osmé místo v absolutním
pořadí. V kategorii čtyřkolek patří velká gratulace Petru Sýkorovi, který
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nenašel v Přeboru České republiky premožitele a po zásluze mu patří
první místo. Další velice uspešný čtyřkolkář je Michal Šefrna, který kam
přijel, tam vždy stanul na stupních vítězů. Také motorkáři, zkušený ma-

tador Martin Novotný a nově Tomáš Šefrna, si ze závodů přivezli několik pohárů.
SUZUKI TEAM BOHUTÍN

ZAJÍC CUP

V kategorii smíšených dvojic vyhráli
Tomáš Kovařík se Štěpánkou
Duškovou.
V kategorii rodičů
s dětmi se stali vítězi
Roman Vosáhlo s Jiřím
Štepánem a v poslední
kategorii chlapské dvojice první místo obsadili
Matouš
Gramblička
s Františkem
Lojínem.
Kompletní
výsledky
i
s časy průjezdů jednotlivých
kol
naleznete na
oﬁciálních
stránkách
w w w. z a j i ccup.cz
Tímto bych velice rád poděkoval všem sponzorům, kteří
ZAJIC CUP podporují obec Bohutín, Cyklosport Sedláček,
MONEX s.r.o., KAO.cz, Pizzerie DANTE, ALON.cz.
Rádi vás uvidíme při dalších závodech ZAJIC CUP v roce
2015.
S pozdravem Martin a Michaela Karlovi.

Štafetový závod smíšených dvojic
Pochmurné mlhavé ráno dne 11. 10. 2014. Je přesně 7:00 hod.,
když přijíždíme na zahájení Štafetového závodu ZAJIC CUP 2014.
Start závodu ve 13:00 hod. Spousty času pro někoho, ale pro nás
organizátory ZAJIC CUPu a dobrovolníky, mimo jiné velký díky všem,
málo času na přípravu závodu. Jako vždy je ale chvíli před prezentací
vše připraveno a může začít přihlašování závodníků a následně
i samotný závod.

Počasí nám příliš nepřeje, ale 5 minut před startem se stane malý
zázrak, roztáhne se obloha a vykoukne na nás teplý sluneční svit, mraky
zmizí a náhle je nádherný den. Start závodu byl lehce posunut
na 13:15 hod., kdy už bylo vše připraveno a na startovní čáře stálo
parádních 38 dvojic. Krásná účast a skvělá atmosféra dodala závodu
téměř profesionální úroveň. Také výsledky a průjezdy závodníků o tom
vypovídaly. Nejrychlejší čas byl na 9 km trase těsně pod 20 minut.
Letošní ročník byl oproti minulým trochu pozměněn tím, že bylo
závodní pole rozděleno do tří kategorií. Smíšené dvojice, rodiče s dětmi
a chlapská dvojice. Také místo prezentace a start závodu se změnily. Vše
probíhalo na tréninkovém hřišti místních fotbalistů. Velký prostor pro
předávku štafety a odpočinek závodníků na jednom místě bylo skvělým
krokem a přidalo závodu na atraktivnosti jak pro závodníky, tak i pro
přihlížející fanoušky.
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CYKLO
Pozvánka na 10. ročník
- TOK 2014
25. prosince 2014
- tradiční výstup
na nejvyšší vrchol Brd.
Letošní sraz účastníků
v 11:00 hod.
v hostinci Plzeňka
nebo ve 13:00 hod.
na vrcholu Toku.
Občerstvení pro všechny zajištěno.

OXYGEN
MISTROVSTVÍ SVĚTA V AEROBIKU HOSTILA PRAHA.
Pražský Top Hotel se pro letošní rok stal dějištěm konání šampionátu
v aerobiku a ﬁtness týmech FISAF International World Fitness & HIP
HOP UNITE Championships 2014. Od 22. do 25. října se předvedlo více
než 1200 závodníků se svými choreograﬁemi ve sportovním aerobiku,
ﬁtness týmech a hip hop.
Seniorskému týmu step aerobiku ze sportovního klubu Oxyen
Příbram se podařilo opět získat zlato. Je to již pátý titul z MS, který tým
získal. Děvčatům a jmenovitě Lence Grosmanové (první zprava)
bohutínské rodačce přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů
a děkujeme za reprezentaci.

Kondiční podzimní jízda na Míšov
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MYSLIVICKÉ SDRUŽENÍ
Zpráva o činnosti Mysliveckého sdružení Bohutín
Myslivecký rok pokročil do druhé poloviny. Pro nás myslivce je to období, kdy zvěř nejen lovíme, ale také se o ni musíme starat. Krmení pro
zvěř zajišťujeme ve spolupráci se Zemědělským družstvem Bohutín. Je
to především jadrné krmivo, které v současné době předkládáme zvěři,
aby si vytvořila dostatečné tukové rezervy a mohla v dobré kondici přečkat zimu. Dalším krmivem jsou kaštany a žaludy, kterých v letošním roce nasbírali žáci ZŠ
Bohutín přes jednu tunu. Chtěl bych touto
cestou poděkovat oběma organizacím za zajištění krmiva, protože bez něj by zvěř po
dobu zimních měsíců strádala.
Členové mysliveckého sdružení mají za
úkol po dobu nouze tato krmiva předkládat
zvěři v krmných zařízeních, senících, krmelcích a zásypech. Časové intervaly, ve kterých
je krmení předkládáno, jsou různé a závisí na
koncentraci zvěře v dané lokalitě, protože
zvěř i po dobu zimních měsíců migruje,
především za potravou. Součástí péče o zvěř

byly v minulých letech ozdravovací akce spárkaté zvěře, které se ale
v současné době již neprovádějí. Provádí se pouze monitoring parazitů
ve vzorcích trusu, jež jsme povinni odevzdávat z každého katastrálního
území, které zasahuje do naší honitby. Sběr vzorků zajišťují členové MS
a jejich distribuci do Státního veterinárního ústavu provádí KVS v Příbrami.
Kromě péče o zvěř se věnujeme i lovu. Tento rok jsme absolvovali již
dva ze tří společných lovů. První byl tradičně
hon na bažantí kohouty, který pořádáme
první listopadovou sobotu. O tři týdny později pořádáme naháňku na zvěř černou a jelení. Poslední loveckou akcí bývá naháňka
konaná 26. 12., tedy na druhý svátek vánoční. Ulovenou zvěř používáme do tomboly
při příležitosti konání mysliveckého plesu.
Rád bych touto cestou pozval čtenáře Bohutínského zpravodaje na myslivecký ples,
který pořádají členové MS Bohutín v Lázu
dne 10. 1. 2015.
za Myslivecké sdružení Bohutín
Jiří Tureček

VČELAŘSKÉ SDRUŽENÍ
Včelařský kroužek při ZŠ Bohutín
není nic nového. Již v minulosti zde působil kroužek mladých včelařů
pod vedením pana Stanislava Aksamita, a tak jsme moc rádi, že se nám
po počátečních peripetiích podařilo kroužek opět obnovit. Zapojeni
mladé generace do včelaření, vzbuzení jejich zájmu a pochopení významu včelaření je jedinou šancí, jak udržet tuto důležitou zájmovou
činnost při životě.

Postup přípravy:
V míse ušleháme vejce s vychladlým rozpuštěným máslem a cukrem
do světlé pěny. Přidáme tekutý med, povidla, mléko i kakao a vše
spolu důkladně promícháme.
Pak vmícháme mouku smíchanou s práškem do perníku a solí.
Na závěr zapracujeme do těsta nadrobno nasekané ořechy
a kandované ovoce.
Těsto nalijeme do vymazané a vysypané bábovkové formy,
vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 50 - 60 minut při 180 °C.
Základní náplní včelařského kroužku je děti obeznámit nejen teoreticky, ale i prakticky s chovem a ošetřováním včel během celého včelařského roku. Děti bychom chtěli vést k lásce a úctě k přírodě, k pochopení
zákonitostí přírody týkajících se včel a jejich místa v ekosystému. Dále
se děti seznámí s anatomií a fyziologií včely medonosné, vyzkouší si
práci včelaře během jednotlivých ročních období. Nakouknou i pod pokličku včelaření a zjistí, že cesta k medu je dlouhá a není vždy „sladká“.

Upečenou perníkovou bábovku s povidly necháme chvíli
stát ve formě, pak ji opatrně vyklopíme a necháme vychladnout.
Dobrou chuť!

MEDOVÁ BÁBOVKA
Těsto:
3/4 hrnku mléka
špetka soli
1/2 hrnku cukru krupice

2 vejce
2 lžíce švestkových povidel
1 lžíce kakaa

1/2 hrnku medu
3 lžíce másla
2 hrnky hladké mouky

3/4 hrnku ořechy + kandované ovoce
1 balíček prášku do perníku
1 hrnek = 300 ml

Veselé Vánoce a šťastný nový rok přejí včelaři.

podle potřeby - strouhanka na vysypání a tuk na vymazání formy
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VÁNOCE
PLAMÍNEK SVÍČKY
Zimní večery a nejen ty si jen těžko umíme představit bez mihotavého plamínku svíčky. Vybíráme si je podle nálady, příležitosti, momentálních možností či podle toho, jakou svíčku jsme dostali od přátel.
Svíčky jsou totiž také oblíbeným a vděčně přijímaným dárkem. Do našich domovů přinášejí pohodu, radost, často i vůni, ale především světlo.
A ani si neuvědomujeme, že již dávno před vznikem křesťanství byl kult
světla součástí náboženství. Plamínek věčného světla hořel již v chrámech zasvěcených antickým bohům. Běžně se ale svíčky při bohoslužbách začaly používat až ve 4. století, a to včetně adventu. Svíčky na
adventním věnci se začaly zapalovat až v 19. století v protestantské části
Německa a tento zvyk se rozšířil postupně po celé Evropě. Po liturgické
stránce jim byla přisouzena ﬁalová barva, oblíbené byly ale i svíčky růžové nebo tři ﬁalové a jedna růžová. Kněží si při třetí adventní neděli oblékali růžové roucho, neboť tato barva symbolizuje radost z narození
Spasitele. Je zřejmé, že různé barvy svíček mají svoji symboliku.
Zlatá – symbol Boha, ale také prosazení se, mužnosti, radosti a štěstí
Stříbrná – symbol Bohyně, ale také astrální a ženské energie, telepatie,
intuice a snů
Měděná – symbol peněz a ﬁnančních úspěchů, ale také vášně
Zelená – symbol Matky Země, magičnosti a posvátnosti stromů a
rostlin
Červená – symbol ohně, vášně, síly ovládnout, velet
Purpurová – symbol třetího oka, duchovní schopnosti, skryté moudrosti a duševní síly
Modrá – symbol vody, moudrosti, ochrany, ale i štěstěny, klidu a duševní inspirace
Hnědá – symbol přátelství
Žlutá – symbol vzduchu, inteligence,
slunce, ale také paměti, logiky a rychlého
učení
Bílá – symbol míru, čistoty a očisty
Oranžová – symbol úspěchu, spravedlnosti,
ale také výhodných dohod a obchodů

Růžová – symbol lásky, přátelství, ale také božské energie, jednoty a
zdraví
Se svíčkami se pojí i různé pověry, zkusme se na některé z nich podívat.
Svíčku zapalujte vždy pravou rukou, přináší to štěstí.
Nikdy nezapalujte tři svíčky stejnou zápalkou a nepalte je zároveň,
přináší to smůlu.
Pouze žena jménem Marie by měla na Štědrý den sfouknout svíčku,
aby se neztratilo požehnání.
Přátelům, kterým přejete štěstí, zdraví a prosperitu, věnujte 31. prosince, v poslední den roku, svíčku s myrtovým voskem (ceriferou, anglicky Bayberry), která by měla tento večer zcela vyhořet (jinak nebude
mít maximální efekt).
Pokud je venku bouřka, zapalte si svíčku, nejlépe bílou. Naše babičky
zapalovaly při bouřce svíčku svěcenou na Hromnice, tzv. Hromničku.
Zapalte svíčku při narození dítěte – světlo plamínku uctívá duši,
která přichází na tento svět.
Svíčku zapalte i na své narozeniny a v duchu vyslovte přání (nesmí
to být nahlas), svíčku nechte úplně vyhořet, protože kouř prý vynese
vaše přání k nebesům.
Aby svíčky dobře hořely, potřebují nejen kvalitní vosky, ale také
knoty. Uvádí se, že existuje až 30 typů knotů různého tvaru, tloušťky,
spletení. A aby nám svíčky také dobře voněly, přidávají se do nich různé
vonné silice – skořice, levandule, růže, vanilka a mnoho jiných.
Ať si vybereme o letošním adventu i o
svátcích vánočních a novoročních jakoukoli
svíčku, nechť nám přinese radost, pohodu i
světlo. A třeba zkusíme vyzkoušet některou
z pověr. Trochu štěstí, zdraví či splněné přání
se vždycky hodí.
PhDr. Eva Kubíková

GALERIE MILAN EBERL
Galerie MILAN EBERL, Bohutín 20,
Vás srdečně zve na prohlídku kreseb, obrazů, obrázků a plastik jmenovaného výtvarníka a ukázek prací uznávaného a oblíbeného uměleckého kováře L. Kočího z Hluboše.
Všechna vystavená díla se mohou stát dárkem trvalé hodnoty pro
Vás a Vaše blízké. Protože se jedná o galerii rodinnou, je možno ji navštívit prakticky kdykoliv ( nejlépe po domluvě na telefonních číslech
723 554 728 nebo 602 772 124).
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ADVENTNÍ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
I v letošním roce nás Dana, Petra a Klára
ve spolupráci s OÚ Bohutín v pátek 28. listopadu po roce opět přivítaly
na ,,Adventním lampionovém průvodu”.

Odtud skupinka zamířila k vánočnímu stromečku,
kde jsme po slavnostním rozsvícení
všichni zazpívali koledy.

Sešli jsme se v 16:45 hod. u OÚ Bohutín ve Vysoké Peci.

Přejeme vám vše dobré, pohodu, spokojenost
a především zdraví do nového roku 2015.

REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY
Rekonstrukcí prošla i celá školní zahrada. Terénní úpravy umožnily
vybudování nové oválné dráhy pro bezpečnou jízdu na koloběžkách
nebo odrážedlech. Radost mají děti i z nového pískoviště i dřevěného
vláčku. Všichni se těšíme na jaro, až nově osázené záhony rozkvetou
barevnými kvítky a ještě více zkrášlí naši barevnou školku.
Velký dík patří ﬁrmě Kompakt Příbram spol. s.r.o., která rekonstrukci realizovala. Poděkování zároveň patří všem místním řemeslníkům, kteří se na pracích spojených s rekonstrukcí mateřské školy
podíleli.
Mgr. Lenka Říhová
ředitelka MŠ Bohutín

V průběhu letních prázdnin, v měsíci červenci a srpnu, probíhala v mateřské škole kompletní rekonstrukce vnitřních podkrovních prostor. V podkroví bylo vybudováno zcela nové
sociální zařízení – toalety pro děti, umývárna a sprcha, nová
ložnice a malá prádelna. Přestavbou části podkroví mateřské
školy tak vznikl krásný, účelový a zároveň moderní prostor,
který je dotvořen veselými barvami, které jsou dětem blízké.
Největší změna je však vidět na vnější části mateřské školy.
Celá budova byla odizolována, čímž se eliminují průsaky vody
do sklepních prostor a kotelny mateřské školy. Celkový vzhled
podtrhuje zateplená fasáda mateřské školy, která tím dostala
zcela nový barevný vzhled. Výrazným vylepšením pro naše
malé školáčky je nový chodník, který umožňuje dětem bezbariérový a bezpečný přístup do mateřské školy.
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STAVIDLA
Oprava stavidlového uzávěru Bohutín – Litavka
Každý podzim se na českých silnicích vyznačuje intenzivní stavební
činností všeho druhu. Frézování vozovek, asfaltování, opravy mostů.
Prostě stavební uzávěra a dopravní omezení, kam se člověk podívá.
A tak se občané Příbramska právem ptají, proč musí v obci Bohutín
každý den ráno po cestě do práce a večer nazpátek čekat u světelné signalizace, když se přímo na polovině uzavřené vozovky prakticky téměř
nic neděje.
Vysvětlení je následující. Souběžně s hlavní silnicí I. třídy z Příbrami

do Rožmitálu pod Třemšínem vede náhon z říčky Litavky do Vysokopeckého rybníka, na které se nachází stavidlový uzávěr, který vzdouvá
vodu do potrubí, které zásobuje vodou jak nedávno opravený Vokačovský rybník, tak umožňuje odběr užitkové vody zahrádek podél celé potrubní trasy.
Stavidlový uzávěr byl již dlouhá léta v havarijním stavu a po všech
stránkách vyžadoval neodkladnou generální rekonstrukci. Původní historická konstrukce stavidla pochází z roku 1859, jak je patrné z tesaného reliéfu v jednom z kamenných bloků čelního zhlaví dělícího pilíře.
Je skoro k nevíře, jak řemeslníci té doby dokázali bez pomoci mechanizace a pouze s přírodními materiály, dřevem a kamenem, vytvořit vodohospodářské zařízení, jehož skrytá část zakonzervovaná ve dně
náhonu se půldruhého století po obnažení jeví jako zcela netknutá.
První celková oprava stavidla pochází zřejmě z předválečného období dvacátého století. Na původní dnový rošt z dubových trámů vyplněný kamenným štětem byla usazena a obetonovaná ocelová
konstrukce nového stavidla s pohyblivými stavidlovými mechanizmy.
Rovněž tato stavba je unikátní zejména ocelolitinovou konstrukcí převodových a zdvihacích mechanizmů, které by v dnešních podmínkách
bylo nesmírně složité zformovat, odlít a opětovně vyrobit. I to svědčí o
dokonalé zručnosti našich předků.
Vlastník stavidla Svazek obcí pro vodovody akanalizace, který tvoří
dvacet obcí a město Příbram, vypsal výběrové řízení na celkovou re-

konstrukci stavidla. Vítězem soutěže se stala stavební společnost Vodní
stavitelství s.r.o. z Českých Budějovic, specializující se na výstavbu,
opravy a údržbu drobných vodohospodářských staveb v obtížných pracovních a výrobních podmínkách.
Zahájení stavby předcházel důkladný geologický průzkum základového podloží. Jednou ze stěžejních priorit výstavby byla nutnost bezpodmínečného zajištění dopravní bezpečnosti a stability silničního
tělesa v těsné blízkosti hlubokého výkopu základové stavební jámy. Příznivé výsledky průzkumu umožnily zaberanění opěrné štětové stěny
jako bezpečného pažení stavební jámy. Přes tato důsledná opatření bylo
nutné odklonit provoz zejména těžké nákladní dopravy co nejdále od
výkopu z důvodu eliminace dynamických rázů, násobících boční tlak podloží na štětovou stěnu s neblahým rizikem její deformace a trvalého
poškození asfaltového krytu silnice. A to je vysvětlení, proč musí řidiči
věřit stavařům, že je neobtěžují rádi a už vůbec ne zcela zbytečně. Časový harmonogram stavby počítá s tím, že nelze provést betonářské
práce najednou, musí být dodrženy technologické lhůty, jedná se o drobnou stavbu, kde je malá pracovní fronta, a proto po betonáži určitého
úseku pracovníci zhotovitele se pár dnů na akci nevyskytují.
Zhotovitel má velmi kladné reference a i to je zárukou, že i přes očekávanou nepřízeň počasí by měl být konečný termín plného zprovoznění silnice stanovený na polovinu prosince bezpodmínečně dodržen. A
tak jako investor stavby věříme, že v úzké spolupráci všech zúčastněných stran si občané Bohutína kromě nevšedního zážitku při sledování

průběhu obtížné stavby za použití speciální těžké mechanizace takříkajíc v přímém přenosu budou užívat posléze i kvalitně provedené
drobné vodohospodářské stavby, jejíž dlouhodobá životnost a řemeslný
fortel při její realizaci bude minimálně srovnatelný se stavební zdatností
našich dávných předků.
Ing. Lubomír Mixl
(manažer Svazku obcí pro vodovody a kanalizace)
Příbram 21.11.2014
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PRO DĚTI

... pro naše nejmenší ...
Omálovánky, které si vybarvíte
podle své fantazie
a s pomocí dospělé osoby
vystřihnete a nalepíte třeba na okno,
a tak si jej vánočně vyzdobíte.

FOTO - KVÍZ
Vážení čtenáři,
ať Bohutínští či ,,přespolní”.
Máme pro Vás výsledky malého fotokvízu,
který byl vyhlášen v červencovém zpravodaji.
Předání odměn proběhne za účasti zástupce
obecního úřadu 18. 12. 2014. Vítězům blahopřejeme.

Výsledky:
1. Vítek Gregor, VIII.tř
2. Filip Kala IV. tř., Terezka Trčová IV. tř.,
Fanda Kulovaný V.tř
3. Michal Janošťák IX.tř
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ROZPIS PŘISTAVENÝCH KONTEJNERŮ
Kontejnery budou rozmisťovány
od 8. 4. do 20. 4. 2015
dle potřeby v jednotlivých částech obce.
středa - neděle (8. - 12. dubna)
Vysoká Pec - na návsi u Cífků
Vysoká Pec - u Mateřské školky
Tisová - náves u vývěsky
pondělí - čtvrtek (13. - 16. dubna)
Chaloupecká louka - na struhách
Havírna - pod obecním úřadem u garáží
Havírna - křižovatka k sokolovně

V roce 2014 bude celosezónní přistavení velkoobjemových
kontejnérů na biologicky rozložitelný odpad - bioodpad
z domácností, odpad ze zeleně, z údržby parků,
sadů a zahrad občanů.

pátek - pondělí (17. – 20. dubna)
Bohutín - u Vondrášků
Bohutín - u bytovek
Bohutín - u hasičárny

Žádáme občany nevhazovat žádný jiný komunální odpad!

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

SVOZ TKO 2015
Druh

Popelnice 110 l

svozu

(včetně 15% DPH)

1 x týden po celý rok

2221

Sezónní*

1992

1 x 14 dní po celý rok

1569

Zimní – 1 x týden v zimě

1746

Letní – 1x týden v létě

1030

Letní – 1x 14 dní v létě**

554

Měsíční – 1x měsíc po celý rok

753

Jednorázový pytlový svoz

85

Pozn.: * 1x týdně v zimě, 1x 14 dní v létě
** Pouze v obcích, kde neprobíhá
v letním období týdenní svoz.
Zimní období:
1. 1. 2015 – 30. 4. 2015
1. 10. 2015 – 31. 12. 2015
Letní období:
1. 5. 2015 – 30. 9. 2015

Svoz SKO ( popelnic) – Vánoce a nový rok
Leden, únor 2015 bude prováděn svoz na základě známek
zakoupených v r.2014.
24., 25. a 26. 12. 2014 (středa, čtvrtek, pátek)
žádná změna, svoz proběhne v tyto dny.
1. 1. 2015 – Nový rok (čtvrtek) – náhradní termín svozu
sobota 3.1.2015.

Prodej známek zahájen 2. 2. 2015.
Prodejní místa:
Bohutín - koloniál u pí Heřmanové
Vysoká Pec - budova OÚ
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POUŤOVÉ OSLAVY V LETOŠNÍM ROCE

zpívající vodní fontána

areál dolu Řimbaba

galerie Milan Eberl

Mlýn Dubský Rudolf, Bohutín č.p. 1
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,, hospůdka u Říhů” Bohutín č.p. 28 - původní šenk

zásah malých hasičů na hřišti SK Litavan - pouťový miniútok

pouťové atrakce - náves
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SPOLEK ŘIMBABA
Co nového na Řimbabě?
Rok 2014 byl pro Řimbabu opět hektický. Nemá smysl
vyjmenovávat již tradiční akce pořádané spolkem.
Mezi nosné patří sobotní hornické odpoledne o bohutíské pouti, ke kterému tradičně patří slavnostní
zpřístupnění dalších výstavních ploch budovaného
muzea mikroregionu. V letošním roce byla před poutí
dokončena oprava střechy objektu po skautech,
zmodernizováno sociální zařízení a otevřena další
výstavní expozice.

V závěru roku byly upravovány další místnosti,
ve kterých bude zřízena stálá výstava betlémů ve spolupráci s Příbramskými betlémáři.
Na závěr nezbývá nic jiného, než popřát všem vše nejlepší do nového roku, členům spolku neutuchající úsilí
v naplňování svých záměrů a pozvat občany na již tradiční „Vánoce na Řimbabě“ spojené s výstavou betlémů.
za Spolek Řimbaba Josef Kovář

VÝLOV TŮŇKY NEBO RYBOLOV

Výlov byl tak náročný, že nevydrželo ani profesionální rybářské náčiní.

Výlov obecní tůňky, který se už po druhé konal
tentokrát druhou listopadovou sobotu a za velmi
pěkného počasí ve společnosti několika malých rybářů. Celkem bylo vyloveno 29 kusů kaprů
a jeden sumec... ,,Petrův zdar”

Mladý, nadějný začínající rybář očekávající první větší úlovek.

foto z prvního ročníku výlovu
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FOTOKRONIKA

modernizace budovy Základní školy Bohutín - r. 2013

modernizace budovy školní jídelny a výstavba chodníku

modernizace budovy Mateřské školy na Vysoké Peci - r. 2014
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FOTOKRONIKA

výstavba dětského hřiště u budovy OÚ Vysoká Pec - r. 2014

modernizace budovy kabin - SK Litavan Bohutín - r. 2014

oprava vodovodního řadu v lokalitě u Pb Transferu - r. 2014

oprava vodovodního řadu v části Tisová a Chalupecká louka

generální oprava elektorinstalace v budově kostela Sv. Máří Magdaleny v Bohutíně
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FOTOKRONIKA

výstavba nové ČOV v lokalitě u Vokačovského rybníka s kapacitou pro celou obec - realizace stavby r. 2015

oprava vodovodního řadu v západní části Bohutína

začátek realizace cestní sitě v rámci KPÚ Tisová

od 1. 10. 2014 je pronajata bývala budova obecního úřadu Vysoká Pec č.p. 74 - opravy provádí na své náklady nájemce
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FOTOKRONIKA

realizace cestní sítě v rámci komplexní pozemkové úpravy v části Tisová - investor Pozemkový úřad ČR

stavební úpravy areálu ve Vysoké Peci - soukromý majitel

listopad 2009 rekonstrukce a modernizace obchodu - MOTO Ouda ve Vysoké Peci
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FOTOKRONIKA

v současné době nevyužitá budova Rozetu - soukromý majitel

předpokládaná výstavba chodníku podél silnice I/18 - první etapa

nebezpečná námraza dne 3. 12. 2014 poškodila několik stromů a ohrozila nejen bezpečnost silničního provozu

TRADICE MASOPUSTU V BOHUTÍNĚ
Tradice bohutínského masopustu vznikla z iniciativy Sboru
dobrovolných hasičů v Bohutíně r. 1921, kteří chtěli nejen pobavit
a sblížit „hospodáře“ v obci, ale i využít vydělané finanční prostředky
na nákup vlastní motorové stříkačky. Započatá lidová veselice se kromě
válečných let nepřetržitě koná již 89 let. Hlavní kecal uvádí masopustní
rej již dlouhých 58 let. Masopustní úterek je zahajován dopoledními
obchůzkami od domu k domu, pokračuje odpoledním průvodem masek
obcí (v minulosti směřoval od Plzeňky, přes hlavní silnici až na Havírnu
a zpět) a zakončován býval večerní merendou (v sále Plzeňky, Sokolovny
a do roku 2002 U Hrdinů). Průvod masek obcí míval až masový

charakter, neboť se jej zúčastňovalo až na 150 masek.
Od roku 1998 znají bohutínský masopust i ve Skanzenu lidových
staveb v Kouřimi, od roku 2002 na Březových Horách a Vysokém
Chlumci. Největšího uznání se Bohutínským dostalo v roce 2009
od Ministerstva kultury ČR, kdy získali 1. místo v soutěži Udržování
lidových tradic.
V roce 2015 připadne masopustní úterý na 17. února 2015.
Šťastný nový rok 2015 přeje Obecní úřad Bohutín
a Bohutínské maškary
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FOTO - KVÍZ
Vážení čtenáři,
ať Bohutínští či ,,přespolní”,
máme pro Vás správné odpovědi z malého letního fotokvízu.

Jestlipak jste poznali, kde jsou tato místa?
Z odpovědí, které jste posílali,
jsme vylosovali ty nejlepší.
Výherci jsou uvedeni na straně 35
a budou odměněni 18. 12. 2014.

opravený vstup do Řimbabské štoly - část Vysoká Pec

náves ve ,,staré” Vysoké Peci

areál dolu Řimbaba

splav u Achačova mlýna - část Bohutín

hájovna u pana Varvařovského

kámen s pamětní deskou 700 let výročí těžby olova na Příbramsku
u cesty pod Pilským rybníkem

vodní štola pod Pilským rybníkem
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VOJENSKÝ ÚJEZD BRDY
Setkání starostů při jednání o Brdech
Příbram – V pátek 14. listopadu se sešlo 14 ze 17 starostů obcí správního obvodu ORP Příbram, které jsou v přímém kontaktu s územím Vojenského újezdu Brdy (VÚB) a mohou být dotčeny jeho zrušením. Jednání se
účastnil nově zvolený senátor za volební obvod Příbram Jiří Burian. Setkání
byli přítomni také zástupci a odborníci z Ministerstva obrany a Minister-

stva životního. Diskutovalo se o záměru zrušit Vojenský újezd Brdy (VÚB)
a také o plánu vyhlásit Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Brdy a o budoucnosti tohoto území.
Zástupci Ministerstva obrany (MO) připomněli základní důvody, proč se
vojenský újezd ruší a jak jsou navrhovaným zákonem řešeny základní otázky
a problémy přechodu území a jeho obyvatel do civilní správy. Ohradili se
proti nařčení, že MO v minulosti poskytlo nepřesné nebo dokonce nepravdivé informace a naopak potvrdili, že veškeré relevantní informace, které
byly dotčeným obcím, institucím i soukromým osobám poskytnuty, byly
maximálně objektivní, pravdivé a pro potřebná jednání a rozhodování plně
dostačující. „Myslím si, že je velmi důležité, aby i teď, po komunálních volbách, jsme opět zavedli diskusi o rušení vojenského prostoru Brdy. Chtěl
bych připomenout, že v tomto případě se nejedná pouze o Vojenský újezd
Brdy, jedná se o optimalizaci všech vojenských újezdů, které má resort Ministerstva obrany ČR ve svém vlastnictví na území České republiky. Hlavní
důvody optimalizace jsou ekonomické. Poté, co jsme si udělali analýzu, vyplynulo z ní, že Česká republika má největší počet vojenských újezdů na jednoho vojáka v rámci NATO. Nejenom počet újezdů, ale i rozlohou se řadíme
mezi státy, které mají třikrát tolik vojenských újezdů, než mají ostatní státy
kolem nás a to včetně Velké Británie,“ vysvětloval Bohuslav Dvořák, vedoucí
poradců Ministra obrany ČR.
Při setkání bylo také podrobně popsáno, jakým způsobem bude CHKO
fungovat, na jaké fenomény se zaměří ochrana a péče o přírodu v Brdech a
nechyběly informace o tom, že i návrh na vyhlášení CHKO Brdy se nachází
ve ﬁnálním stádiu, kdy proběhlo řádné připomínkové řízení a je prakticky
připraven k předložení a projednání Legislativní radou vlády.
Starosta Příbrami Jindřich Vařeka přítomné informoval, že nové vedení
města a správní obvod ORP Příbram plně respektuje záměr zrušit Vojenský
újezd Brdy a vyhlásit zde CHKO. Tento postoj presentovala obě koaliční politická uskupení ve svých volebních programech. Získala jasnou většinu voličů. Naopak minulé vedení města, které záměr zrušit vojenský újezd
odmítalo a bránilo mu, utrpělo drtivou volební porážku.
Příbram má zájem o umístění sídla Správy CHKO na svém území a nabízí
k tomu vhodné a důstojné prostory. „Prostudoval jsem návrh zákona, kterým se ruší VÚ Brdy, zákon o ochraně přírody a krajiny i návrh CHKO Brdy
a musím konstatovat, že tato legislativní kombinace mne přesvědčuje, že o
přírodu a krajinu v Brdech bude postaráno neskonale lépe, než jak je tomu
doposud,“ uvedl své stanovisko k věci starosta Vařeka.
Rušení vojenského újezdu má samozřejmě také své odpůrce, mezi ty
hlavní patří Miroslav Mudra, starosta Křešína, a starosta Jinec Josef Hála,
které podpořil i nový starosta Lázu Antonín Kropáč. Ti na setkání zopakovali své již dříve mnohokrát zmiňované obavy a podezření, která se však dle
názoru zástupců MO nedotýkají podstaty problému, do jisté míry postrádají
relevantní odůvodnění a mají spíše spekulativní charakter. Starosta Obecnice Josef Karas, však připomněl i některé ryze praktické problémy, které
mohou přechodem území do civilní správy vzniknout a jejichž řešení bude
nutné (např. otázka požární ochrany, šetrného hospodaření v lesích, správy
a údržby komunikací nebo pořízení nové územně plánovací dokumentace).
Po naší uzávěrce, ve středu v podvečerních hodinách se v Příbrami us-

kutečnila další schůzka na téma rušení Vojenského újezdu Brdy, tentokrát
přímo s Ministrem obrany ČR Martinem Stropnickým.
AAAA
O osudu vojenského újezdu se bude rozhodovat v poslanecké sněmovně
na začátku prosince
Příbram – Již za pár dní, 5. prosince, se na půdě Parlamentu ČR bude
rozhodovat o osudu vojenských újezdů. Mezi těmi, které by se měly rušit je
také Vojenský újezd (VÚ) Brdy. Tato problematika rozdělila veřejnost na dva
tábory, ty, kteří chtějí VÚ zachovat, a ty, kteří by přivítaly jeho zrušení a zřízení Chráněné krajinné oblasti (CHKO).
V uplynulých dnech proběhla z iniciativy příbramského starosty Jindřicha Vařeky jednání se starosty obcí sousedících s vojenským újezdem – právě
část těchto starostů bojuje za zachování újezdu, a tím i stávající znepřístupnění oblasti. Podle slov starosty Vařeky byli vždy tito starostové při jednáních v první fázi rozhořčeni, a po několika okamžicích jednání již
uvažovali o tom, jak bychom coby sousedící obce mohli dané území využít.
Druhého jednání se starosty se v Příbrami zúčastnil také ministr obrany
Martin Stropnický. „Příběh rušení vojenských újezdů je několik let starý, je
to příběh návrhu zákona o zrušení některých vojenských újezdů, mezi nimi
i Brdy – vzal jsem tuto problematiku za své, považuji to za správné. Obecně
máme vojenských újezdů moc, armáda je nepotřebuje. Protiargumenty rušení se nezakládají na reálné bázi,“ říká Martin Stropnický, který dodává, že
nikomu nejde o zničení přírody, ale o zpřístupnění veřejnosti: „Plán je postupně vytvořit CHKO, která občanům umožní příjemně trávit volný čas.
Statut CHKO by také zabránil divokým zásahům a developerským záměrům. Věřím, že v poslanecké sněmovně zvítězí zdravý rozum.“
Sanace již probíhá
Jedním z argumentů proti rušení vojenského újezdu Brdy je samozřejmě
také otázka bezpečnosti návštěvníků tohoto území, na kterém se nachází
nevybuchlá munice. „V rámci výcviku probíhá v brdském prostoru sanace,
která by měla být kompletně hotova do konce roku 2017,“ upřesňuje čištění
prostoru ministr obrany, který dodává, že v případě respektování základních zásad žádné riziko návštěvníkům nehrozí.
Odpůrci nejsou pouze starostové
Mezi odpůrce rušení vojenského újezdu patří například předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček nebo hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. Prvně jmenovanému Janu Hamáčkovi příbramský starosta před pár
dny zaslal otevřený dopis, vysvětlující otázku rušení VÚ Brdy.
Měli bychom se chopit šance
„Situace vypadá tak, že armáda se chce zbavit VÚ Brdy, a mnozí to nechtějí slyšet. V situaci, kdy by ke zrušení došlo, bude zároveň tím dnem bude
vytvořena CHKO. Jakmile se toto stane, lze očekávat, že dojde k rozšíření
cestovního ruchu, a tohoto momentu bychom měli využít, a to jak Příbram,
tak i přilehlé obce,“ říká starosta Jindřich Vařeka, který také uvažuje o tom,
že zpřístupnění vojenského újezdu by se částečně dala řešit nezaměstnanost v naší oblasti.
K názoru, že je zrušení vojenského újezdu Brdy příležitostí pro celý region,
se přiklání také místostarosta Václav Švenda. Jde pouze o to, aby bylo město
a obce v okolí újezdu připraveny na případný přechod z VÚ na Chráněnou
krajinou oblast.
(převzato Periskop)
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Starosta města Jindřich Vařeka, ministr obrany Martin Stropnický a Vladimír Kazatel,
předseda Komise pro optimalizaci vojenských újezdů při jednání o rušení VÚ Brdy

POTRAVINY DRMLOVKA
Zdenka Bauerová, Vysoká Pec 225

tel.: 608 258 455, Vysoká Pec 64, 262 41 Bohutín
2013

VÁ S Z V E

26. 12. 2014 Vánoční turnaj ve volném mariáši - 30. ročník
27. 12. 2014 Vánoční PARTY
s VIP hostem Vojatano s kytarou a After party DJ
17. 1. 2015 hasičský ples - SDH Bohutín
14. 2. 2015 taneční zábava - SDH Vysoká Pec
15. 2. dětský karneval - SDH Bohutín

Děkuji
Vás zve k nákupu:
- širokého sortimentu potravinářského zboží Všem zákazníkům
za přízeň
- zákusky - lahůdkářské výrobky - sekaná
v roce 2014
- drogerie - krmení pro zvířata
a přeji příjemné prožití
- denně čerstvé pečivo
svátků vánočních
- tabáku a tabákových výrobků
a do roku 2015
- propan butanu
vše dobré,
- a ostatního zboží
štěstí a zdraví.
- ON - LINE SAZKA

Všem
zákaznicím a zákazníkům,
přeji pohodu, klidu o svátcích vánočních
a do nového roku Všem pevné zdraví,
hodně radosti a spokojenosti
Jana Heřmanová - koloniál Bohutín 79

www.drmlovka.cz

OTEVŘENO
KADEŘNICTVÍ
na Vysoké Peci

RŮŽENA VÍTKOVÁ
roz. Sirotková

Tel.: 607 165 978
OFSETOVÝ a DIGITÁLNÍ TISK
Jiří KRÁKORA
Husova 635
Příbram VI
(areál Halexu)
tel.: 318 635 421
603 427 151
e-mail: tisk@pb.cz
www.tiskarna-krakora.pb.cz

Tiskárna

Jiří KRÁKORA

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

VAŠE ZAKÁZKY ZPRACUJEME

LEVNĚ

RYCHLE A KVALITNĚ

Studio Relax - Vysoká Pec 89 - tel.: 731 722 480
Nevíte si rady,
který vánoční dárek je ten pravý?

Přijďte si zarelaxovat
a načerpat energii.

Prodej vánočních
dárkových poukazů!

Masáže, pedikúra, manikúra, kosmetika,
parafínové zábaly, depilace aj.

Krásné Vánoce naplněné pohodou a do nového roku pevné zdraví
a hodně odpočinku Vám přeje Eva Plášilová
Vydává: Obecní úřad Bohutín, který odpovídá za korektury zpravodaje. Registrováno: pod číslem MK ČR E 15726.
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