ZDARMA
24. ročník

číslo 1

červenec 2018

4 Pozvánka na tradiční

bohutínskou Pouť
4 slovo starosty
4 ze záznamů kroniky
4 archiv obce bohutín
4 záPis
finančního výboru
4 knihovna,
soutěž - nesoutěž
4 křížovka
4 sPolečenská rubrika
4 mateřská škola
4 základní škola
4 sdh
4 sPort
4 myslivecký sPolek
4 čarodějnice
a Pohádkový les
4 ostatní články
4 sPolek řimbaba
4 fotokronika

Obec bOhutín
srdečně zve na tradiční
bOhutínskOu pOuť
ve dnech
20. - 22. července 2018
pátek - 20. 7. 2018
Areál požární nádrže a Areál Sk litAvAnu Bohutín:
22:00 hod.
4 zpívající vodní fontána
ve spolupráci hasičských sborů
z Bohutína, vysoké pece a lázu
22:15 hod.
4 ohňostroj

SoBotA - 21. 7. 2018
10:30 hod.
4 slavnostní otevření
obecního archívu v budově MŠ
Areál dolu ŘiMBABA ve vySoké peci:
13:00 hod.
4 zahájení, průvod
14:00 hod.
4 ukázka vrtání a bagrování
aneb nostalgické vzpomínání
15:00 hod.
4 prezentace betlémářství, řezbářství,
kovářství, prohlídky expozic
v areálu Řimbaby
4 rozhledna na těžní věži
4 pohled do nasvícené jámy
4 exotická a ostatní zvířena

15:00 hod.
4 hudební vystoupení cirkus hulata
Areál Sk litAvAn Bohutín:
15:00 hod.
4 vzájemné zápasy
mužstev litavanu
BohutínSká náveS:
20:00 hod.
4 pouťová zábava u požární zbrojnice,
hraje skupina dynAMic

nedĚle - 22. 7. 2018
koStel Sv. MáŘí MAgdAlény:
11:00 hod.
4 poutní mše
Areál Sk litAvAn Bohutín:
14:00 hod.
4 ukázka zásahu
malých bohutínských hasičů
při likvidaci požáru
14:30 hod.
4 zahájení pouťového turnaje v malé kopané
„o putovní pohár starosty obce“
(zastupitelstvo obce, Sdh Bohutín,
tenisté, živnostníci, stará garda
a bafuňáři litavanu)

Pouťové atrakce na návsi
a občerstvení zajištěno
po celý víkend.

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začalo léto a prázdniny, přeji každému z vás, aby si nadcházející období spojené s dovolenými a volnem zaslouženě užil
co nejvíce. Čeká nás asi nejkrásnější období plné radosti
a očekávání a já si opět dovoluji pozdravit Vás prostřednictvím
Bohutínského zpravodaje. Přeji každému školákovi, ale samozřejmě i nám všem krásné prožití letošního léta, plného sluníčka.
Zapomeňme na starosti všedních dnů a snažme se užít si letní
počasí. Pevně věřím, že v Bohutíně, na Havírně, Vysoké Peci
i Tisové nám bude krásné počasí přát, pokud možno po celé léto.
Když se ohlédnu za uplynulými měsíci, byly naplněné prací,
odpočinkem i oslavami a různými akcemi, na které jsme si již
za léta jejich trvání zvykli, těšíme se na ně a považujeme je
za součást našeho života. Opakovaně píši, co se nám
podařilo, co se nám podařilo méně a na čem obec
pracuje v současné době. V letošním roce dochází
k zásadnímu zlomu v budování a modernizaci naší
obce a možná ne všichni si tuto výjimečnou situaci
uvědomujeme. Tou historickou událostí je skutečnost, že dokončením výstavby nevyužitých půdních
prostor v budově mateřské školy na Vysoké Peci
na obecní archiv jsou zakončeny plánované úpravy
na obecních budovách za uplynulých 12 let.
Pokud se v rychlosti vrátím do minulosti, je zapotřebí
zmínit alespoň nejvýznamnější akce stavebního charakteru
v obci /oprava budovy mateřské školy s navýšením kapacity,
oprava budovy základní školy, vnitřních i venkovních prostor,
včetně tělocvičny, modernizovány byly další obecní budovy pošta, hasičské zbrojnice, včetně přilehlých budov a hostinec
u Kocoura, generální oprava školní jídelny a největší finanční
dotaci se nám podařilo získat na výstavbu 51 obecních bytů,
včetně nových prostor obecního úřadu se zasedací místností
a knihovnou/. Velký důraz je kladen na zásobování pitnou
vodou, nevyhovující vodovodní řad /z převážné části z azbestocementového potrubí/ je nahrazován novým materiálem splňujícím nejpřísnější požadované normy. Obec v minulosti taktéž
upravila veřejné prostranství ve Vysoké Peci u MŠ a náves
v Bohutíně.
Začalo se s výstavbou chodníku v jednotlivých částech obce.
V současné době probíhá v návaznosti na již realizovanou
I. etapu chodníku podél hlavní silnice I/18 výstavba II. etapy,
která by měla být hotova do konce měsíce října letošního roku.
Nutno podotknout, že na výstavbu II. etapy obec získala 6,7 mil.
Kč jako finanční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Je to 3. nejvýznamnější dotace získaná pro obec v průběhu
posledních dvaceti let. Připomeňme, že nejvyšší finanční dotace
byla přidělena obci od SFRB na výstavbu 51 bytů v celkové výši
32,130 tis. Kč a 10 mil. Kč na výstavbu nové čističky s kapacitou
pro celou obec od Krajského úřadu Středočeského kraje. První
přípravy k výstavbě chodníku sahají až do r. 2007 samotnou
projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení a po více
než jedenáctiletém úsilí se podařilo s fin. spoluúčastí stavbu
v celé délce postavit.
Většina z plánovaných stavebních akcí pro letošní rok je již
hotova. Ukončena je oprava vodohospodářského majetku,
tj. výměna nevyhovujícího vodovodního řadu v západní části
Bohutína a v části Vysoké Pece - sídliště I. etapa. Byla ukončena
oprava povrchu místní komunikace v části Havírna a Tisová.

Plánovaná úprava vodotečí a opěrných zdí bude započata
v měsíci srpnu.
Záměrem pro příští rok je pokračování v části Bohutín,
Havírna a Vysoké Pec opravou vodohospodářského majetku.
Platné stavební povolení vlastní obec na realizaci stavby II. etapy
splaškové kanalizace a opravu dešťové kanalizace a výstavbu
chodníků v naší obci. I zde budeme v nadcházejícím období
usilovat o získání finančních prostředků z vyhlášených
jednotlivých výzev o dotace.
Druhá nejvýznamnější dotace letošního roku se po pětiletém úsilí podařila získat, a to na nákup nového vozidla pro SDH
Bohutín v rámci zařazení JPO III od Ministerstva vnitra ČR a
s přispěním Krajského úřadu Středočeského kraje. Nový vůz byl
taktéž zakoupen pro SDH Vysoká Pec z vlastních prostředků obce. Musím konstatovat, že v současné době
jsou oba dva hasičské sbory plně technicky vybaveny
a nápomocny zasahovat jak při živelných pohromách, tak i v rámci preventivních opatření.
Fotbalisté a tenisté ve spolupráci s obcí podali
žádost o modernizaci sportovních areálů. K dnešnímu dni nebyla ani jedna žádost kladně vyslyšena,
i když obě splňovaly veškeré povinné náležitosti. Je
potřeba podotknout, že fotbalisté podali žádost již podruhé. Přesto ze zkušeností z obce víme, že je zapotřebí žádosti podávat opětovně a doufat v kladné vyřízení u
poskytovatele dotace v nadcházejícím období. Běžný chod obou
sportovních areálů je tak zajištěn v rámci spolufinancování
z rozpočtu obce.
Ve spolupráci se školkou bylo vybudováno dopravní hřiště
v areálu a opravena zpevněná plocha. Zpracováváme záměry
realizace: modernizace zahrady u budovy ZŠ a zvýšení
bezpečnosti silničního provozu s výstavbou nových parkovacích
míst jak u ZŠ, tak u kostela.
V konkursním řízení na ředitele školy byla zřizovatelem
jmenována dne 20. 6. 2018 s nástupem od 1. 8. 2018 na 6leté
funkční období Mgr. Lada Králová. Taktéž došlo k výrazným
změnám ve školské radě z pozice rodičů. Za zřizovatele zůstali
p. Turek, p. Tureček a pí Oktábcová. Za rodiče byli zvoleny nově
pí Beranová a pí Jelínková, zůstala pí Tomášková.
V minulém roce jsme zvali a těšili se na pouťové oslavy,
které jsou tradiční a hojně navštěvované a myslím,
že se vydařily. Novinkou byla v loňském roce výstava v kostele
sv. Máří Magdalény u příležitosti 130. výročí jeho vysvěcení.
Druhým pak byla úprava fotbalového hřiště, kde byla modernizována travnatá plocha a vybudován nový závlahový systém.
Jak všichni dobře víme, zároveň zde proběhla první část oslav
85. výročí založení SK Litavanu. Vydání fotbalové knihy bylo
druhou částí oslav k výročí fotbalistů.
Letos bychom rádi při pouťových oslavách otevřeli archiv
obce. Spoustu spoluobčanů již poskytlo vzácné materiály,
které má obec zájem soustředit právě v opravených prostorách
a zachovat tak vzácné dokumenty a zároveň připomenout
významné dění v obci, která příští rok oslaví 640. výročí
založení.
Z plánovaných akcí, které se bezprostředně týkají naší obce,
i když finančně jsou investovány někým jiným, zmíním čtyři.
Na náklady ŘSD ČR je plánována stavba Jihovýchodního
obchvatu II. část, která je ve fázi zpracované projektové doku-
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mentace pro územní řízení stavby. Druhá taktéž na náklady ŘSD
je oprava povrchu komunikace a dešťové vody na silnici I/18
spojená s výstavbou opěrné zdi. Třetí akce je plánovaná oprava
na náklady majitele /Svazku pro vodovody a kanalizace Příbram,
jehož jsme členem/ Vysokopeckého rybníka. Je zpracována
projektová dokumentace pro územní řízení a vydáno platné
rozhodnutí. Svazek podal žádost na SFŽP o poskytnutí finanční
dotace na realizaci stavby. Čtvrtá akce je plánovaný cyklo - pěší
propoj mezi obcí Bohutín a městem Příbram. K dnešnímu dni
je obec plně připravena na realizaci stavby a čeká pouze
na rozhodnutí zahájení celé akce od města Příbram. Díky
spoluobčanům bylo získáno na výsadbu zeleně /výsadba nové
lipové áleje/ 100 tis. Kč z grantu.
Co se týče údržby zeleně, byly pokáceny staré topoly v areálu
školního hřiště a provedena následná výsadba nových stromů.
Na základě špatného zdravotního stavu zeleně na hřbitově
a spadlých větví objednala obec znalecké posouzení, dle jeho
výsledku budou provedeny nezbytné práce k zajištění
bezpečnosti všech návštěvníků hřbitova.
Průběžně probíhá údržba obce - úklid, sekání trávy,
prořezávání stromů, úklid na hřbitově, kolem zvonků a popelnic,
atd. Díky zaměstnancům obce, kteří zajišťují zmiňovanou
údržbu, se stala uklizená obec pro většinu občanů samozřejmostí. Netěší mne bohužel neustále se opakující nepořádek
v těsné blízkosti lokalit na tříděný odpad. Taktéž byly osazeny
informační tabule v lokalitách na biologický odpad.
Před začátkem realizace každé plánované akce jsou pozváni
vlastníci přilehlých nemovitostí, abychom minimalizovali
jakékoliv nepříjemné záležitosti spojené s opravami.
U stavebních prací je kladen důraz na samotný konečný výsledek
naší práce, který se převážně skládá z ceny, kvality a rychlosti
stavby. Proto je nutné poděkovat všem, kteří se na zvelebení
podílí a přispívají k dalšímu rozvoji naší obce, ale i těm, kteří
jsou jakkoliv jednotlivými stavbami částečně omezeni.
O problémech, které souvisí s těmito pracemi, není potřeba
hovořit, ale daleko důležitější je operativně je řešit ku prospěchu věci.
Dochází také k úpravám bývalé „politické“ školy a budovy
bývalého obecního úřadu na Vysoké Peci, jejichž vlastníky jsou
místní spoluobčané. Pevně věřím, že místo nevzhledných budov
vznikne něco pěkného a smysluplného. Dle informací majitelů,
zde budou zázemí jejich firem. Možno do budoucnosti uvažovat, pokud budou vlastníci souhlasit, o dni otevřených dveří,
abychom se mohli všichni seznámit s výsledkem probíhajících
oprav.
Za zmínku stojí i možnost zvážení realizace úsekového
radaru na komunikaci I/18. Je nutné taktéž podotknout, že obcí
Bohutín nebude zvyšován koeficient daně z nemovitosti
a zůstává na původní fin. hranici.
Veškeré služby v obci by do budoucna neměly být omezeny,
zájem obce je i nadále zachovat pobočku pošty v daném rozsahu
poskytovaných služeb i za cenu finančního příspěvku od obce.
V současné době probíhá aktualizace územního plánu obce
a dle sdělení zástupců Pozemkového úřadu by měla být zahájena v nadcházejících měsících komplexní pozemková úprava
v katastrálním území Bohutín.
V návaznosti na zpracování územního plánu upřednostnila
obec Bohutín variantu zahrnout obecní pozemek býváleho škvárového hřiště ve Vysoké Peci do ÚP kvůli možné výstavbě domu
s pečovatelskou službou nebo domova důchodců.

Pokračování a podpora tradičních akcí je samozřejmostí, viz
vydaný kalendář akcí na letošní rok, který jsme všichni obdrželi.
Vydání stolního kalendáře pro rok 2019 se zabýváme již nyní
a věříme v další vydání. Ten pro rok 2018 byl již šestým
v pořadí.
Z pozice členství ve Svazku obcí Podbrdského regionu,
kde jsme úspěšně otevřeli Fabiánovu stezku, se uskuteční již
dlouho plánovaná návštěva Brd se spoluobčany dne 11. 7.
Navštívíme tak zajímavosti a nejvýznamnější odlehlá místa,
jako jsou bývalá hájovna Carvánka, vojenský bungr Jordán,
Padrťské rybníky, zámeček Tři Trubky a jiná zákoutí.
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 20. 6. 2018 rozhodlo
na základě zkušeností z uplynulých let o vystoupení z MAS Brdy.
Z finančního hlediska obce si stačí pozorně přečíst zápis
finančního a kontrolního výboru, který je součástí tohoto
vydaného čísla.
Rádi přivítáme ještě větší zájem občanů o dění v obci.
Uvítáme všechny podněty ke zlepšení naší práce i života nás
všech v Bohutíně. Každý občan může navštívit obecní úřad
a seznámit se s jednotlivými realizovanými akcemi a s účelností
vynaložených finančních prostředků. Rozpočet obce je rozpočet
všech občanů Bohutína, a je tedy povinností obecního úřadu
seznamovat občany s jeho využíváním, ale také právem
a povinností občanů tyto informace žádat. Budeme rádi,
když občané navštíví Obecní úřad Bohutín i jednání Zastupitelstva obce Bohutín, jako je tomu doposud. Rádi zodpovíme
všechny dotazy.
Jsem hrdý na ty, kteří u nás žijí léta, třeba i celý svůj život,
na ty kteří se zapsali do života naší obce. S úctou vzpomínáme
na „tahouny“, kteří ovlivňovali chod obce po desetiletí výrazným
způsobem, ale již bohužel nejsou mezi námi. Mezi ty bezesporu
patří paní Jarmila Pečená, pan Stanislav Bambas a pan Jaroslav
Nusl, kteří nás v tomto roce opustili.
V závěru tohoto volebního období děkuji především všem
zastupitelům, ale i nám spoluobčanům podílejícím se na realizaci zmiňovaných akcí a reprezentaci naší obce. Prostě všem,
kteří v sobě našli i letos dostatek elánu a ochoty pracovat
pro rozvoj obce.
Doporučuji udělat si malou či větší procházku po obci a sami
si můžeme zkontrolovat výše uvedené dění v obci.
Přeji nám všem, abychom si ve zdraví užili letní prázdniny
plné pohody a společně oslavili tradiční bohutínskou pouť s pestrým programem. Dále je v následné době připravena na 8. 9.
u Vysokopeckého rybníka Pohádková louka, Neckyáda a letní
kino a v neposlední řadě 15. 9. v areálu Řimbaby klání Zelňačky.
za celou obec Vám přeji krásné léto
a jen samé radosti.
Ladislav Turek, starosta obce
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tisová, vesnička na koPci…
Nejstarší z částí naší obce je Tisová. Pojďme společně nahlédnout do její kroniky, kterou sepsal pan František Stejskal a laskavě nám její kopii zapůjčil pan Josef Teska. Je to
čtení plné zajímavostí a rozhodně není nudné.
Podle kroniky je základem vesnice Tisov, v roce 1279 jmenované také Tyssova, pravděpodobně dvůr. Přesné datum založení dvora nebo jméno jeho majitele známo není. Pokud je
známo, patřil dvůr a ves Tisov k panství a hradu příbramskému, které údajně patřilo Hroznatovi. Od něho koupil příbramský dvůr a okolí pražský biskup Ondřej za 300 hřiven
stříbra. Jeho nástupcem se stal biskup Tobiáš z Bechyně,
který panství značně rozšířil a kromě Příbrami k němu přináleželo v 13. století dalších 13 vesnic.
Prokazatelná zmínka o Tisové je z roku 1298. Příbramský
farář a pražský kanovník Vojsla žádá nástupce Tobiáše Řehoře, aby jeho kostelu byly vráceny desátky z některých vesnic a mezi nimi i z Tisové. Další zmínka je v urbáři
arcibiskupských statků a rejstříků o berni z roku 1379.
Tisová se rozkládá na kopci, který byl zarostlý jehličnany,
údajně tisy, a odtud prý pochází její název. Podle horní knihy
(Bergbuch) se v okolí Tisové dařilo dolování. Již v roce 1551
byla stará díla na Tisovských vršcích a doly se jmenují Svatý
Duch s dědičnou štolou a Horst Zeche (důl v křoví-hnízdo).
Roku 1799 se připomíná, že se pracovalo v těžařské štole sv.
Františka v Tisovských horách.
A pár zajímavostí z již novější doby
Katastrem tisovským vedly „struhy“ nebo také „strouhy“ otevřený vodovod od Lázského rybníka pro Státní horní
závod v Březových Horách. Tento unikát je však dnes již zničený. S okolními obcemi (osadami) byla spojena dobrými cestami. Vozovka k silnici Příbram - Březnice byla vyměřena
roku 1911. Kámen na její stavbu se vozil z „Pahorku“, kde byl
nahromaděný z polí. Nejbližší železniční stanicí byla Příbram
- dráha zde byla otevřena 19. 8. 1875. Poštovní služby zajišťovala pošta v Bohutíně, telegraﬁcké a telefonní spojení poštovní úřad na Březových Horách. První rádio v Tisové měl
student Václav Stejskal z č. 5 již v roce 1927. V roce 1927 byla
založena v obci také veřejná knihovna, která čítala 85 svazků,

a prvním knihovníkem byl pan Šefrna. Počet knih se postupně rozšiřoval (v r. 1942 to bylo 126 knih, v roce 1945 již
176) a knihovna fungovala až do roku 1961 nebo 1962. Posledním knihovníkem byl pan Josef Teska. Velkou zvláštností je, že v době, kdy byla obec samostatná, byl obecní úřad
a knihovna vždy v domě u starosty - nový starosta znamenal
nové sídlo obou institucí. Zda se se starostou měnil vždy i
knihovník, se nepodařilo dohledat.
Na pozemky bylo možné doptat se podle lidového pojmenování - např. Na trávníkách, Na štěpnici, V pahorku, Na
dlouhých, Na podveské, ale také Škroboty či Noviny. V roce
1934 bylo v Tisové 22 domů. Tisová měla společná čísla s Bohutínem a do roku 1934 byla spojena s obcí Narysov. Již za
Rakouska bylo opakovaně žádáno o osamostatnění, ale
marně. Po obnovení státní samostatnosti podala osada Tisová za souhlasu obce Narysov znovu žádost k ministerstvu
vnitra o rozluku. Žádosti bylo vyhověno a 24. 7. 1934 byla
nařízena rozluka obce ve dvě politické obce Narysov a Tisovou.
V roce 1902 byla v Bohutíně založena Kampelička a sem si
ukládali své úspory také občané tisovští. Majetek byl pojištěn
proti krupobití, vloupání a krádeži a v Tisové byly zastoupeny pojišťovny - První česká vzájemná pojišťovna a banka
Slavia v Praze. Do hostince p. K. Šedivého dodával pivo od
roku 1918 příbramský pivovar. V roce 1937 vykazoval obecní
rozpočet 5 788 Kč řádné spotřeby, řádná úhrada byla 3 058
Kč, schodek tedy činil 2 730 Kč a byl hrazen 300% obecní přirážkou z daňové základny 873 Kč. V roce 1945 měla obec 90
obyvatel, byly uzavřeny dva sňatky, k vojenskému odvodu se
dostavilo z Tisové 8 branců a 6 bylo uznáno schopnými vojenské služby. V roce 1947 chodí do obecné a měšťanských
škol v Bohutíně z Tisové 4 žáci, na reálném gymnáziu v Příbrami studuje 1 žákyně a na učitelském ústavu v Příbrami 1
žák.
A další střípky z kroniky Tisové zase až někdy příště. Nebo
do kroniky Tisové můžete nahlédnout o pouti v archivu obce.
PhDr. Eva Kubíková

jak se žilo bohutínským živnostníkům…
Připomeňme si, v této době a nejen předpouťové, že naše
zásobování domácností, hospodyněk a kuchařek obstarávaly
v minulosti převážně služby živnostníků.
živnostníci zajišťovali, dnes bychom řekli, občanskou vybavenost. Výkup a prodej potravin, masa (řezníci, pekaři) i
prodej průmyslového zboží, řemeslníci.
Asi k největším obchodníkům v naší vesnici patřil
ve své době pan Alois Pečený, měl obchodní dům
v Bohutíně č. p. 51 (dnes pod poštou), dalším byl obchod
pana Karla Šuchmana v Bohutíně č. p. 88, dnes bychom řekli:
potraviny a smíšené zboží (také v ulici pod poštou).
Venkovský člověk tam mohl koupit vše, protože
do Příbrami se nakupovat mnoho nejezdilo a skromné požadavky občanů všichni obchodníci rádi splnili. V obchodech
se vyučilo několik prodavačů a obchodních příručí.

Dobrý chléb a ručně pletené housky či rohlíky
se pekly v pekařství pana Toufara, později u Šmídů
v bohutíně č. p. 55, pod kostelem. Pan Bohumil Achač
z Mlníšťat, řečený „Bóďa“, se zde vyučil pekařem, (profesi pekaře, noční směny, dělal po celý svůj život) a vzpomínal, že
jako učeň rozvážel ještě teplé výrobky v nůši na zádech po
okolí.
na havírně, Vysoká Pec č. p. 82, bylo pekařství, které zajišťovali manželé Hlaváčkovi. Mám před očima tu kulaťoučkou a mírně zamoučněnou tvář laskavé paní Hlaváčkové,
občas i pan Hlaváček pekl i prodával. Vůně a dobrota, posolené, pokmínované a na prameny se dělící housky byla nezapomenutelná. Obchod s pekárnou byl v domě proti kapličce
na Havírně. Po znárodnění tam bylo řeznictví. Prodej masa
zajišťovali manželé Eda a Marie Milcovi, pak jen sama paní
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jaká ta odměna následovala. V padesátých letech vše skončilo.
hostinec a řeznictví u říhů v Bohutíně č. 28 - měli jsme
možnost si tu nádhernou atmosféru dávných časů připomenout o jedné pouti před čtyřmi roky. Tam se soustřeďovali
lidé, kterým chutnalo maso a zejména „kyselo“. To bylo jídlo
připravované z vnitřností, tzv. kořínku. Lidé si velmi pochvalovali tu dobrotu. Zde také měli spolkovou místnost vojenští vysloužilci, spolku Ozvěna, říkalo se jim „Veteráni“.
Hospoda měla i výborný sklep na pivo, v zimě se naplnil kusy
ledu, tam led vydržel a v létě kusy sloužily jako lednička.
Sklep byl totiž vysekaný ve skále. Pak hospoda i řeznictví zanikla, „vzdala“ se provozu. Jednou z posledních akcí, která se
v „šenkovně“ konala, byla schůze ČSM (Československého
svazu mládeže). Po zrušení hospody zde byly uskladněny oltáře z Libějovic, určené pro vyhořelý kostel sv. Máří Magdalény, než byla celá přestavba dokončena (1950 - 1952). Staří
pánové, Říhové, se zabývali výkupem a prodejem dobytka.
Vykoupená zvířata buď prodávali lidem doma, nebo živá zvířata vodili prodat na trhy. Doma bylo ještě hospodářství, a
chod hospody tak musely zajišťovat ženy. Hospodář, majitel,
při převážení dřeva na pilu utrpěl pracovní úraz a zemřel
(koně se lekli zatroubení auta a přirazili jej na kamennou
zeď), jeden syn tak zůstal sám s matkou, jezdil pracovat do
lesa, na stavby i hospodařil doma. S léty padesátými vše obsáhlo JZD.
u černíků, v Bohutíně v čísle 48 (dnes dům u nádržky),
byl sál s hospodou a později se zde prodávalo smíšené zboží.
Říkalo se tam „U Dudáků“ a nezapomenutelná byla paní
Anežka - hostinská. Dobrosrdečná paní, na hostinskou mírná
a dobrotivá. Zde byl po několika schůzích zlomen odpor bohutínských sedláků k založení JZD a podepsáno. Po zrušení
hostince byla v domě zařízena prodejna Jednoty. Prodávala
tam paní Kubová, úslužná a milá paní z Lázu. Poctivě nám,
zaměstnaným ženám, plnila podle lístečku napsané zboží a

Marie Milcová, usměvavá, čisťoučká a energická paní,
dojížděla denně z Příbrami.
Dům č. p. 74, na Vysoké Peci (Havírně), kde býval Místní
národní výbor (MNV) a později Obecní úřad Bohutín, i sousední dům č. p. 73 bývaly obchody, tzv. „ﬁliálka“ pana Aloise
Pečeného z Bohutína, prodával tam pan František Benda
z Vysoké Pece, a vedlejší dům pana Karla Duška byly taktéž
potraviny i průmyslové zboží, tam prodávali manželé Duškovi. I když se zdá, že bylo obchodů mnoho, každý měl své
speciﬁkum a lidé si vybrali, kam chodili nakupovat to či ono.
Fungovala zdravá konkurence.
Další potřební živnostníci či řemeslníci byli sedláři, ševci,
švadleny, holiči, kováři i koláři, zedníci, tesaři, truhláři a zámečníci. Znárodněním se vše změnilo. Náhle obchod, či hospoda měla jiného majitele - Jednotu, Družstvo. Z mlynáře
byl pekař nebo zedník či tesař. Obchodník byl skladník, kdesi
ve městě, nebo v lepším případě zaměstnanec Lidového
družstva Jednota někde jinde než doma.
hostinských živností bylo v Bohutíně, na Havírně, Vysoké Peci i v Tisové mnoho. Zajišťovaly, dá se říci, společenský, pospolitý i kulturní život, ale také byly příčinou mnoha
rodinných rozporů až tragedií. Havíři se při cestě „z díla“ po
tvrdé práci odměnili dobrým douškem pěnivého moku, ale
někdy se doušek protáhl, a tak přinesli ze své výplaty jen minimum. Marný pak byl pláč a lamentace ženy doma nad
prázdným stolem.

Tisová zezadu - rok 1955

Hostinec v Tisové z roku cca 1930

nikdy nezapomněla přidat i věci, které byly nedostatkové a
„na příděl“ (pomeranče, mandarinky, oříšky). Byly jsme jejími vděčnými zákaznicemi v oněch létech padesátých.
Ve vedlejším vchodě byl znak holičů (kulaté kolo jakoby
zrcadlo), tam opravdu sídlil holič. Pamatuji si také pana Puchernu, „hubeného“ pána, který rád dělal a uměl domečky do
jesliček. Okénka vylepoval pozlátkovými foliemi (barevný
alobal) a dělalo to dojem, že se v domečku svítí. Jezdívala za
ním jedna z dcer, bydlela v Praze, půvabná černovlasá paní
s očima jak „tůňky“, velice ráda zpívala a zpívat uměla,
zvláště když si nesla prádlo k vymáchání do potoka (nádržky). Ano, nespletla jsem se, opravdu do potoka, v tu dobu

Naše generace zažila hned pod školou hostinec
„u křečků“, “U Zeleného stromu se mu říkalo, dnešní budova pošty a část vedlejšího bytu. Chodili jsme tam ze školy
na horký čaj. Paní Křečková a pan Křeček působili soustředěně až přísně, ale čaj ve skleněných pohárech vařili dobrý.
Na dvoře či v zahradě (v místech, kde je dnes školní kotelna)
měli „kuželník“, dnešní obdoba bowlingu. Dřevěným korytem se posílala koule zpět k hráči, samozřejmě s patřičným
zvukovým efektem a děti rády stavěly kuželky, protože ně-
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v něm tekla průzračná, čisťoučká
skladových prostor pro obilí. Prostě
voda a plavalo v ní mnoho malých
léta padesátá, kdy se mohlo „vše
rybiček. V náhoně ke mlýnu Dubanebo nic“. Naštěstí to nebylo nadských byli kapři, velcí, takoví, jaké
louho, ale parketovou podlahu takupujeme na Vánoce.
ková událost poznamená. V 80.
hostinec a řeznictví u vaňků,
letech zde sídlil první počítač, tedy
v Bohutíně č. p. 76. U Sádlů bylo
výpočetní technika s děrovacími
stařičké pojmenování. Podle pozštítky. Po revoluci 1989 byla budějších majitelů se říkalo U Vaňků a
dova prodána soukromému vlaU Hrdinů. Místo všichni známe,
stníkovi a než stačil zcela dotvořit
protože je u silnice I/18 a u křižojakousi opravnu aut, koupil vše
vatky do Tisové a dále do Bohutína,
nový vlastník, který vrátil Plzeňku,
Tisová 3 - houpačka, rok cca 1941
v blízkosti autobusové zastávky.
alespoň částečně, k původnímu
Hostinec, dříve společenská místúčelu, k hospůdce, dnes k velké ranost, kde se odbývaly schůze, slavnosti a v sále se tančilo, dosti nekuřáků „hospůdce nezakouřené“. Po celé léto cyklisté
oslavovalo a bývalo tam také, na tehdejší dobu, moderně za- rádi zajedou na občerstvení. Přívětivá paní Jaruška ráda vyřízené KINO (promítal pan Václav Říha z Havírny). Bylo zde tvoří hezké prostředí s dobrým pivem, ale i s dobroučkými
i řeznictví a obojí provozoval pan Vaněk, po jeho smrti paní poháry zejména pro malé turisty.
Vaňková a syn Bohumil s manželkou, paní Marií. Nemihostinec na letné, v domě č. 39 (dům u cesty z křižolosrdný osud zapracoval a v hostinci i v řeznickém obchodě vatky od Hrdinových k Tisové) založil asi r. 1910 St. Krotký
zůstala nejstarší paní Vaňková a snacha Marie. Většinou po- z Příbrami. V dřevěném pavilonu prý byl nejhezčí sál a zámáhala i dcera paní Bohunka Bláhová, rozená Vaňková, která bavy. Z vody ze studánky u domu č. 21 u Budky, místo v luse potom přistěhovala a pracovala zde naplno. Hospoda při- kách, tak se říkalo roubené chaloupce, pod silnicí I/18,
padla Jednotě, stejně tak řeznictví, zaměstnanci v hospodě i směrem k Litavce. P. Krotký vyráběl „Sodovou vodu z
v řeznictví se střídali. Budova má však své „ﬂuidum“ a laska- brdských pramenů“, úspěšnou výrobnu později přemístil do
vou tvář stejně tak, jako její majitelé. Po roce 1989 se vrátili Příbrami a „Letnou“ prodal p. Karlu Říhovi. Jejich syn, Bomajitelé - paní Bohunka s dcerou Jaruškou a zetěm Františ- humil Říha, inicioval založení Litavanu Bohutín a patřil k výkem Hrdinovi. Chodili jsme k nim do konzumu i do obno- borným a charakterním sportovcům. Po smrti pana Karla
veného hostince rádi. Obchod i hospůdka měly zásluhou Říhy vedla živnost paní, později zde byla zřízena ordinace
paní Hrdinové ochotnou a příznivou atmosféru a vždy do- dětského lékaře - Poradna pro kojence a děti. Dnes upravený
statek kvalitního a čerstvého zboží, které jsme potřebovali. dům i zahrada slouží jen k bydlení.
V hospůdce se scházeli často dle zvyklostního zasedacího poNa Havírně byl hostinec pana chaloupeckého, (Vysoká
řádku Bohutínští i přespolní a při dobrém pivečku probírali Pec, zchátralý dům vedle starého obecního úřadu). Pamatuji
události tak, jak je život přinesl. Byla to atmosféra s připo- pana „Pepíčka“ Chaloupeckého, úslužného a usměvavého
mínkou starých dobrých sousedských časů i vztahů.
pána, který se obětavě staral o svého invalidního bratra a
Od samého vzniku patříval hostinec převážně havířům. provozoval živnost hostinskou. V suterénu budovy byla jaNezapomenutelné byly pouťové dny, to hostinští ani neměli kási „závodní“ kuchyně rudných dolů. Pracovalo zde hodně
čas na odpočinek nebo spánek, protože hosté se zdrželi brigádníků, a když nebyl ještě internát, chodili sem na jídlo.
téměř do rána. Nyní dům slouží k bydlení i další generaci ro- V sále pak už Jednoty byla první televize a my děti jsme chodiny.
dily sledovat na malinké obrazovce Spejbla a Hurvínka. Po
Plzeňka, patřila k domu č. 63 pana Chalupného, sál tělo- revoluci byla budova navrácena dědicům původních majitelů.
cvičny DTJ (Dělnické tělovýchovné jednoty) byl postaven v r. Nějaký čas tam byl znamenitý obchod potravin, později ná1925. Cvičilo se zde a byly zde pořádány známé a oblíbené bytku a nyní budova zůstává nevyužitá.
Sjezdy rodáků a přátel Bohutína. Rodáci se do svého bývaNa staré fotograﬁi vidíme původní hostinec drmlovka,
lého domova a za kamarády ze školy rádi sjížděli, vzpomínali, který vlastnila rodina Drmlových (v místě u Vysokopeckého
besedovali i oslavovali, pořádali výlety a zábavy. Pro rodnou rybníka, parkoviště za pomníkem na Vys. Peci). Drmlovka
ves organizovali odborné přednášky o pěstování, hospoda- byla první „na ráně“, kde se mohli havíři zastavit, aby
ření a přednášky se zdravotnickou tematikou. Sjezdy rodáků „spláchli prach“ a malinko odpočinuli po těžké dřině v podskončily v létech šedesátých, kdy generace prvních pořada- zemí. Stará cesta vedla okolo Pecováku, přímo pod okny hotelů odešla do „rodáckého nebe“. Ovšem stopy po jejich činnosti můžeme obdivovat skrze zachovalé Rodácké listy, což
jsou sešity s různými záznamy (vyprávění, popisy krajiny,
básně), které věnovali poslední rodáci paní Epštejnová a pan
Svoboda. Listy jsou uloženy v archivu obce a v obecní knihovně. My známe Plzeňku jako sál, kde se konaly schůze, ale
také báječné zábavy, maškarní merendy a oslavy se znamenitou kuchyní pana F. Chalupného. V podkroví byli ubytováni brigádníci z dolů nebo nahodile zde pracující, např. na
úpravě cesty k Pilskému rybníku i jeho hráze. Škola zde našla
útočiště pro vaření a stravování dětí. Sál neminul také osud
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K potřebným živnostem patřily také porodní „báby, babičky“. Lidé, pro život na vsi nepostradatelní, ale přitom
nenápadní. Paní Řánková (bydlela v budově patřící k mlýnu
Achačových a píše o ní spisovatel Fr. Zpěvák v knize „Havíři“), pí Říhová na „Letné“ a pí Zpěváková plnily své poslání
a přiváděly do života nejednoho „Bohutíňáka“. První lékař,
který měl ordinaci zde na vsi, byl na Vysoké Peci v činžáku č.
p. 138 MUDr. Alexandr Matoušek. Pak zde byl i dětský lékař
MUDr. Jiří Štangl, ten vedl dětskou poradnu „na Letné“ a
v Lázu. To ale bylo až v letech padesátých a déle.
Tak jako všude v naší zemi bylo vše poznamenáno poválečným znárodněním, scelením polí, luk a kolektivizací. Technický pokrok, zdokonalené technologie a přeorganizování
pracovních postupů zjednodušily a usnadnily lidem práci, ale
první nápor při znárodňování a při zakládání Družstev bylo
trpké a skličující období. Lidé museli „dobrovolně“ předat
svůj majetek (domy, obchody, stroje a zvířata), těžce nabytý,
do celků, kde vše bylo majetkem všech, ale vlastně nikoho.
Nad lidmi stále visela hrozba vystěhování, jak se o tom dozvídali z událostí v jiných částech našeho okresu. V Bohutíně
naštěstí vše proběhlo poměrně v klidu a v konečném důsledku byla lidem těžká práce ulehčena, ale pro mnohé s věčnou jizvou na srdci.
Přeji všem klidné a krásné období léta,
prázdnin a dovolených.
Vzpomínání zpracovala Olga Říhová.

spůdky. Pamětníci vzpomínají na plesy a zábavy zde pořádané.
Po jednom, paradoxně hasičském bále hospoda vyhořela, prý
od vzníceného trámu zazděného v komíně. Byla škoda velké,
na tehdejší dobu, výstavné budovy. Dnes známe Drmlovku
novou, postavenou v akci „Z“na jiném místě, s přilehlou prodejnou Jednoty. Obě zařízení jsou nyní v soukromém vlastnictví, zmodernizované a plně slouží svému účelu. Sál
Drmlovky je (vedle sokolovny) jediným větším sálem v obci.
hostinec byl i v tisové, v domě č. p. 1 u Šedivých (již
téměř rozpadlý dům vedle nové cesty do polí směrem na Zdaboř). Říkalo se tam „U Šenkýřů“, protože tam byli ještě jedni
Šediví, „Šafářovi“. Také podle chuti piva dobré kvality se mu
říkalo hostinec „Na Křenovně“ (pivo jako křen). Byla tam šenkovna, ve které se tančilo a konal se tam I. Sjezd tisovských
rodáků a obecní schůze. Po roce 1949 vše zaniklo a později
celé hospodářství bylo prodáno jinému majiteli.
K dalším živnostem patřily mlýny. do mlýnů ke Kleinertovům - dnes k Dubským, nebo k Achačovům se vozilo obilí
na semletí a domů se pak přivážela mouka, kroupy, krupička
a pro zvířata otruby a šrot (ten si někteří připravili i doma).
Doma v pecích se potom pekl chléb a ostatní potraviny
z mouky. Ještě jeden mlýn byl kdysi také funkční, „na
mlníšťatech“, romantická samota za Bohutínem, u I/18
směrem k Lázu, proti „Staré fořtovně“. Starý pan Jan Achač
mlel obilí, později se zaměřil jenom na zemědělskou činnost
a z dětí jej nikdo nezastoupil. Snad jenom již výše zmíněný
„Bóďa“, pekař, byl nejblíže mlynářskému řemeslu.

nový archiv obce bohutín
Před několika lety vyvstala myšlenka, že by obec Bohutín
měla mít svůj vlastní archiv, kam by se ukládaly kromě dokumentů také nejrůznější předměty a věci spojené s obcí.
Prostě a jednoduše v budově obecního úřadu již není místo,
některé věci mají doma lidé a rádi by je dali na čestné místo,
některé by vešly v zapomnění, pokud se nedostanou do
správných rukou…

Nejprve se muselo najít vhodné místo. Nakonec se zvolila
nevyužitá půda nad MŠ Bohutín, přijel statik a poté architekt… Nakonec samotná přestavba a teď realizace. Archiv je
„hotov“.
Přijďte se během pouťového dopoledne podívat, jak se povedl zrealizovat, přečíst si známé i neznámé informace
a prohlédnout fotograﬁe.
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masoPust 2018
17. únorem 2018 skončily masopustní štace bohutínských
maškar. Nejprve se Bohutínští vydali 10. února podpořit průvod do Milevska, kde bylo k vidění mnoho nápaditých masek,
ale také "staré známé".
13. února pak od ranního kuropění obcházely dvě skupiny
Příbram, pozdravily známé, zahrála jim masopustní kapela,
uspořádaly průvod Pražskou ulicí, kde je doprovodily děti z
příbramských škol, zatančily a nakonec se setkaly se zástupcem města Příbram - místostarostou panem Mgr. Václavem
Švendou.
Po příbramské obchůzce následovala ta delší - bohutínská.
Obě skupiny obešly dům po domu, zahrály, zatančily, pobavily se s jednotlivými
občany Bohutína. Odpoledne pak vyšel průvod z areálu SK
Litavan Bohutín, prošel celou západní částí
obce, až dorazil před
hasičskou zbrojnici,
kde se konaly rozpus-

tilé masopustní scénky. Masky byly přivítány starostou obce
panem Ladislavem Turkem a převzaly z jeho úst povolení k
provádění masopustních taškařic. To stvrdili s Fabánem a letitým "Kecalem" Jardou Kubíkem lahodným mokem. Do programu masopustního reje se zapojili i žáci ze ZŠ Bohutín.
Poslední štací bohutínských maškar bylo vystoupení v
areálu Ševčinského dolu na Březových Horách a ve skanzenu
a statku ve Vysokém Chlumci. Odměnou jim bylo příjemné
posezení v pivovaru...
Tuto opravdu tradiční akci, vždyť v Bohutíně probíhala již
po dvaadevadesáté, navštívilo mnoho diváků a podpořilo i
skvělé počasí. Nálada byla jako vždy rozverná.
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záPis finančního a kontrolního výboru
obce bohutín ze dne 14. 3. 2018
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bohutín ze dne 18. 12.
2017 v souladu s § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném
znění, byla provedena kontrola hospodaření s majetkem a finančními
prostředky obce Bohutín.
Kontrolu provedli:
finanční výbor
předseda: Martin Štěpánek
členové: Mgr. Bohumila Nezbedová, Josef Šimánek
kontrolní výbor předseda Jiří Tureček
členové: Jarmila Oktábcová, Ing. Josef Kovář
starosta obce
Ladislav Turek
hlavní účetní
Marie Šedivá
Předmětem kontroly v souladu s výše uvedeným usnesením obce a
platnými právními předpisy bylo hospodaření obce s finančními prostředky v r. 2017, rozpočtová opatření č. 1 až č. 5.
1.) Plnění schváleného rozpočtového provizória na r. 2018
- usnesení Zastupitelstva obce Bohutín ze dne 18. 12. 2017.
2.) R. 2017 - plnění rozpočtu k 31. 12. 2017, účetní doklady /faktury
přijaté, vydané, peněžní deník - příjem a výdej/.
3.) Využití účelnosti fin. prostředků u akcí: 1/oprava komunikace,
chodníku, lávka - západní část Bohutína I. etapa, 2/stavební
úpravy půdních prostor v budově MŠ - realizace archivu/.
4.) Stav fin. prostředků pokladny obecního úřadu ke dni 14. 3. 2018
a její skutečný stav, skutečný stav finančních prostředků obce
k 31. 12. 2017.
1.) Na základě schváleného rozpočtového provizória ze dne
18. 12. 2017 na r. 2018 (do řádného schválení rozpočtu obce
na letošní rok, který bude projednán cca v měsíci březnu)
byla provedena kontrola plnění dle schváleného provizória
na r. 2018:
- schválené rozpočtové provizórium na r. 2018 ze dne
18. 12. 2017
- čerpání skutečných výdajů r. 2017 ve výši 25% - do řádného
schválení rozpočtu obce na r. 2018, čerpání skutečných výdajů
k 14. 3. 2018 je v souladu se schváleným rozpočtovým
provizóriem obce na r. 2018.
Hospodaření s finančními prostředky v r. 2018 je v souladu
s platným usnesením rozpočtového provizória na r. 2018.
2.) Na základě schváleného rozpočtu obce na r. 2017 ze dne
29. 3. 2017 byla provedena kontrola plnění hospodaření
k 31. 12. 2017: pro informaci skutečnost r. 2015:
rok 2015:
příjmy
schválený rozpočet
30.248.006,00 Kč
rozpočet po změnách
33.420.365,00 Kč
skutečné plnění
22.105.651,56 Kč
plánovaný schodek
5.182.465,- Kč
výdaje
schválený rozpočet
35.430.417,00 Kč
rozpočet po změnách
38.932.368,00 Kč
skutečné plnění
30.711.277,06 Kč
skutečný schodek
8.605.625,50 Kč
rok 2016:
příjmy
schválený rozpočet
35.862.300,00 Kč
rozpočet po změnách
36.249.036,00 Kč

výdaje

rok 2017:
příjmy

skutečné plnění
plánovaný přebytek

35.962.193,21 Kč
1.442.500,- Kč

schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečné plnění
skutečný přebytek

34.419.800,00 Kč
37.234.700,00 Kč
33.287.322,99 Kč
2.674.870,22 Kč

schválený rozpočet
rozpočet po změnách
skutečné plnění
plánovaný schodek

31.803.800,00 Kč
33.9034.187,60 Kč
26.451.879, 38 Kč
4.532.200,00 Kč

výdaje

schválený rozpočet
36.331.000,00 Kč
rozpočet po změnách
40.751.475,60 Kč
skutečné plnění
27.942.161, 63 Kč
skutečný schodek
1.493. 708,59 Kč
Hospodaření s finančními prostředky k 31. 12. 2017 je v souladu
se schváleným rozpočtem obce na r. 2017 a odsouhlasenými
rozpočtovými opatřeními č. 1 až č. 5 - skutečný schodek
1.493.708,59 Kč.
Kontrola byla provedena u účetních dokladů v měsíci září a říjnu
- formální náležitosti, faktury a účetní doklady /viz účetní deník/
- bez závad.
3.) 1/ Využití účelnosti finančních prostředků u akce:
oprava komunikace, chodník, lávka - západní část Bohutína
I. etapa:
na základě vyhlášené výzvy dne 1. 3. 2017 k podání a doložení
kvalifikace společně se zadávací dokumentací veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce byly investorem poptány
ve spolupráci s Ing. Miroslavem Běhounem firmy a následně
předloženy 3 nabídky na realizaci stavby. Protokoly o posouzení
kvalifikace a hodnocení nabídek hodnoticí komisí založeny
v budově Obecního úřadu Bohutín, Vysoká Pec č. p. 140. Smlouva
o dílo byla podepsána s nejvýhodnější nabídkou, a to Šindler,
důlní a stavební společnost s r o., Nádražní 4, Praha 5,
IČ: 00204382 dne 5. 4. 2017, předpokládaná časová realizace
oprav od 1. 4. 2017 do 15. 7. 2017 v celkové výši 4.592.158,- Kč
bez DPH s délkou záruky 60 měsíců.
K dnešnímu dni byly zahájené práce řádně ukončeny.
Jedná se o lokalitu „západní část Bohutína“.
Podané nabídky - ceny jsou uvedeny bez DPH.
Šindler, důlní a stavební společnost s r. o.
IČ 00204382
4.592.158,00 Kč
RIOS Příbram spol. s r. o.
IČ 60489791
4.790.224,00 Kč
1.SčV a. s.
IČ 47549793
4.933.231,00 Kč
Smlouva o dílo byla podepsána s nejvýhodnější nabídkou
na celkovou částku 4.592.158,00 Kč bez DPH. Ke smlouvě o dílo
byl podepsán dne 10. 7. 2017 dodatek č. 1 na celkovou částku
4.520.044,- Kč bez DPH. Celková cena díla byla snížena z důvodu
méněprací o 72.114,- Kč bez DPH.
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rentně /viz zápis finančního výboru obce Bohutín ze dne 30. 8. 2017/.
4.) Konečný zůstatek běžného účtu č. 876870297/0100 vedeného
u KB Příbram byl
ke dni 31. 12. 2013 - 13.888.245,01 Kč,
ke dni 31. 12. 2014 - 15.915.856,04 Kč,
ke dni 31. 12. 2015 - 5.574.068,66 Kč a
ke dni 31. 12. 2016 - 7.950.652,23 Kč,
ke dni 31. 12. 2017 - 5.775.581,01 Kč.

Skutečné finanční prostředky byly fakturovány dle podepsané
smlouvy o dílo a dodatku č. 1. Investorem řádně proplaceny.
2/ využití účelnosti finančních prostředků u akce:
stavební úpravy MŠ - archiv:
na základě vyhlášené výzvy k podání a doložení kvalifikace
společně se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce dne 7. 11. 2017 ve spolupráci s Ing. Miroslavem
Běhounem bylo poptáno 5 firem a následně předloženy 4 nabídky
na realizaci stavby. Protokoly o posouzení kvalifikace a hodnocení
nabídek hodnoticí komisí jsou založeny v budově Obecního úřadu
Bohutín, Vysoká Pec č. p. 140.
K dnešnímu dni byly práce řádně zahájeny a v současné době probíhají.
Jedná se o lokalitu „část Vysoká Pec - lokalita Mateřská škola Bohutín“.
Podané nabídky - ceny jsou uvedeny bez DPH v řádném termínu do 13.
12. 2017.
Sapiko, spol. s r. o.
IČ 47546735
1.563.249,00 Kč
Promart stavební společnost, s r. o.
IČ 27224716
1.806.062,79 Kč
Vest stavební spol. s r. o.
IČ 26459167
1.807.018,00 Kč
Lama PB s. r. o.
IČ 47546735
1.807.469,76 Kč
Smlouva o dílo byla podepsána s nejvýhodnější nabídkou na celkovou
částku 1.563.249,00 Kč bez DPH dne 20. 12. 2017.
Skutečné finanční prostředky byly fakturovány dle podepsané
smlouvy o dílo v celkové výši k dnešnímu dni 236.344 Kč s DPH.
Investorem byly v uvedené výši řádně proplaceny.
Postupováno bylo v souladu s platnou právní legislativou, usnesením Zastupitelstva obce Bohutín, schváleným rozpočtem.
Hospodaření s majetkem je prováděno řádně, účelně a transpa-

Stav spořicího účtu č. 43-8880330257/0100 vedeného
u KB Příbram byl
ke dni 31. 12. 2013 - 6.665.306,37 Kč,
ke dni 31. 12. 2014 - 6.698.772,19 Kč,
ke dni 31. 12. 2015 - 6.713.998,07 Kč a
ke dni 31. 12. 2016 - 6.718.361,12 Kč,
ke dni 31. 12. 2017 - 6.720.376,55 Kč.
Stav běžného účtu č. 94-2510311/0710 nově založeného
dne 5. 3. 2013 vedeného u ČNB - pobočka Plzeň byl 361.921,19 Kč,
ke dni 31. 12. 2014 - 1.587.539,17Kč,
ke dni 31. 12. 2015 - 3.308.475,17 Kč a
ke dni 30. 12. 2016 - 3.604.712,77 Kč,
ke dni 31. 12. 2017 - 4.284.059,97 Kč.
Byla provedena fyzická kontrola finanční hotovosti pokladny ke dni
14. 3. 2018, kde zůstatek hotovosti odpovídá skutečnému fyzickému
stavu fin. prostředků 6.931,- Kč.
Závěr:
Na základě výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že
uskutečněná kontrola byla provedena řádně a nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
Vyjádření kontrolovaného subjektu, jehož činnosti se kontrola týkala: Souhlasíme s průběhem a s výsledky kontroly.
finanční výbor: předseda - Martin Štěpánek, kontrolní výbor:
předseda - Jiří Tureček, starosta: Ladislav Turek

obecní úřad bohutín
obec bohutín
vysoká Pec č.p. 140, 26241 bohutín
tel.: 318 676 224
starosta tel.: 725 022 736
e-mail: info@obec-bohutin.cz
adresa datové schránky: qr6ank2

starosta obce - Turek Ladislav
- turek@obec-bohutin.cz
1. místostarostka - Mgr. Lenka Říhová
- rihova@obec-bohutin.cz

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

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

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

obecní knihovna - PhDr. Eva Kubíková
- knihovnabohutin@seznam.cz

hlavní účetní - Marie Šedivá
- masasediva@seznam.cz
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rozPis Přistavených kontejnerů
Kontejnery budou rozmisťovány
od 3. 10. do 15. 10. 2018
dle potřeby v jednotlivých částech obce.

Zároveň prosíme občany,
aby do kontejnerů nevhazovali nebezpečný odpad,
větve, pneumatiky, televize a jiné elektrospotřebiče.
Nebezpečný odpad je možno bezplatně předat
po vzájemné dohodě u garáže
pod bývalým OÚ na Vysoké Peci.

středa - neděle (3. - 7. října)
Vysoká Pec - na návsi u Cífků
Vysoká Pec - u Mateřské školy Bohutín
Tisová - náves u vývěsky

p.Turek tel.: 725 022 736
p. Mezera tel.: 739 434 813, p. Řezníček tel.: 775 607 100
V roce 2018 jsou celosezónně přistaveny velkoobjemové
kontejnery na biologicky rozložitelný odpad
- bioodpad z domácností, odpad ze zeleně,
z údržby parků, sadů a zahrad občanů.

pondělí - čtvrtek (8. - 11. října)
Chaloupecká louka - na struhách
Havírna - pod obecním úřadem u garáží,
Havírna - křižovatka k sokolovně
pátek - pondělí (12. - 15. října)
Bohutín - u Vondrášků, Bohutín - u bytovek,
Bohutín - u hasičárny

Žádáme občany nevhazovat
žádný jiný komunální odpad!
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knihovna
Knihovna o prázdninách
Jako každým rokem
bude knihovna
otevřena
do bohutínské poutě
a poté bude zavřeno.
Přijďte si pro knížky
na prázdniny,
abyste nezůstali
bez svých oblíbených
„kamarádek“.

Přehled prázdninové otevírací doby knihovny:
5. července 2018 – zavřeno (svátek)
12. července 2018 – otevřeno
19. července 2012 – otevřeno
26. července 2018 – zavřeno
2. srPna 2018 – zavřeno
9. srPna 2018 – zavřeno
16. srPna 2018 - zavřeno
23. srPna 2018 – zavřeno
30. srPna 2018 – otevřeno
výpůjční doba: čtvrtek 15:00 – 17:00 hodin,
sledujte webové stránky obce.

Krásné léto všem přeje
PhDr. Eva Kubíková

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

„SOuTěŽ - NESOuTěŽ aNEB ZaVaŘujEME …
V současné době prožívá domácí zavařování svoji renesanci,
nechceme jen zamrazovat.
Hledáme recepty na nejrůznější marmelády, povidla, šťávy
a sirupy, čalamády a vůbec dobroty, které lze udělat doma
a schovat na zimu.
Je jedno, zda budou na sladko, na slano nebo na kyselo.
budou vítány dobroty z receptářů našich babiček a maminek,
tedy skvosty našich kuchyní.
Neváhejte podělit se i o recepty zdánlivě obyčejné.
Recepty předejte, prosím, ve výpůjční době do knihovny,
pošlete e-mailem (knihovnabohutin@seznam.cz)
nebo vhoďte do schránky na OÚ - obálku označte
„knihovna-recept“ do 31. 8. 2018.
Nezapomeňte vždy uvést své jméno a kontakt
(e-mail, telefon), abychom vás mohli pozvat
na setkání všech, kdo se „Soutěže – nesoutěže“
zúčastní, které proběhne v září 2018 (datum, čas a místo
budou sděleny všem soutěžícím). Také v kuchařce bude jméno
u každého receptu uvedeno.
Děkujeme vám již nyní za vstřícnost a těšíme se nejprve
na vaše recepty a potom také na vás samotné.
Ladislav Turek, starosta obce a PhDr. Eva Kubíková, knihovnice

sPolečenská rubrika
Smaragdová svatba
První „svatba“, která se v Bohutíně konala, nebyla jen tak obyčejná…
Byla totiž smaragdová. Po 55 letech si ve společenské místnosti
Obecního úřadu Bohutín zopakovali manželský slib
manželé Markéta a Zdeněk Morovi. Své ano si tak řekli 24. února 2018
(den svatební byl 23. února 1963). Přejeme jim především zdraví,
neboť společnou lásku a štěstí dokládají dětmi, vnoučaty a pravnoučaty…
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Setkání jubilantů 2017
I letos už máme za sebou
první velice příjemné setkání
seniorů - jubilantů.
Dne 21. 4. 2018
se sešli jubilanti na Drmlovce,
popovídali si se známými,
poslechli nové informace o obci,
převzali si malé dárečky,
vyfotili se, ale také poslechli
vystoupení dětiček
z MŠ Bohutín,
dětí ze ZUŠ J. J. Ryby
z Rožmitálu pod Třemšínem
- pobočka Bohutín.
Nakonec všechny přítomné
rozveselili i roztančili
muzikanti ze skupiny
Kudrnáči.

červenec
Alena Mašková
Zdeněk Mora
Josef Korecký
eodor Bittner
Anna Mecnarová
Jiří Dražan
Milada Kolářová
Jiří Spousta
Anna Brůčková
Božena Macháčková

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

srPen
Helena Kardová
Helena Klomfarová
Anna Chmelová
Helena Kindlová
Vlasta Burianová
Věra Rákosníková
Hana Raková
Jiří Týr

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
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ra 2018

Naši jubilanti
v první polovině letošního roku

Hana Machalová
Jaroslava Binarová

Vysoká Pec
Vysoká Pec

září
Anna Šefrnová
Karel Burman
František Bolina
Ludmila Roulová
Bohumila Honcová
Pavel Míka
Olga Říhová

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Tisová
Bohutín

říjen
Marie Šebková
Olga Budínská
Danuška Hodoušová
Alžběta Chmátalová

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Havírna
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listoPad
Jaroslav Kresl
Jiří Baar
Josef Machala
František Stehlík
Marie Šefrnová
Dagmar Moravcová
Petr Kotrch
Jiří Karda
Marta Nosková
Josef Polák
Jindřiška Ďurišová
Olga Zrostlíková
Emilie Vondrášková
Josef Mezera
Stanislav Aksamit
Jaroslav Růžička
Václav Kafka
Jan Uher

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

Prosinec
Barbora Poláková
Marie Plášilová
Anna Matunová
Jitka Valtová
Jarmila Burmanová
Vlasta Dupáková
Jana Šefčíková
Ladislav Tureček
Marie Černá
Jiří Havelka

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

svatby
Letos se v Bohutíně konalo několik svateb,
u jedné z nich byl oddávajícím
starosta obce Bohutín Ladislav Turek.
Dne 23. 6. 2018 si na louce
u Vysokopeckého rybníka
řekli své „ano“
Lenka Krásová a jiří Vávra z Vysoké Pece.
I přes chladné počasí,
byla svatba nádherná.
Přejeme novomanželům především zdraví
a společné štěstí.
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vítání občánků

V letošním roce
měl starosta obce čest
přivítat mezi bohutínské občany
17 malých občánků.
9. června 2018
se dětičky i se svými rodiči
a jinými příbuznými sešli
ve společenské místnosti
Obecního úřadu Bohutín,
aby se rodiče zvěčnili
do pamětní knihy,
s dětmi vyfotili a převzali
malou pozornost na památku.
Doprovodný program zajistil
„kytarista“ Robert Petřík junior.
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O p ustili nás

Vítáme nové občánk y

Období 1. 1. 2018 - 30. 6. 2018

Odobí 1. 1. 2018 - 30. 6. 2018
Datel Dominik – Bohutín

Bambas Stanislav – Havírna

Hudeček Tobiáš – Vysoká Pec

Horký Karel – Tisová

Kmínková Natálie - Vysoká Pec

Mastný Jiří – Vysoká Pec

Liška Richard – Tisová

Nusl Jaroslav – Bohutín

Litošová Jana – Vysoká Pec

Pečená Ludmila – Vysoká Pec

Mlynář František – Bohutín

Pečená Jarmila – Havírna

Oroszká Agáta – Vysoká Pec

Sýkorová Jaroslava – Havírna

Šerbr Sebastien – Bohutín

Teska Slavomil – Havírna

Ševčík Josef Jan – Vysoká Pec

Vajglová Alena - Bohutín

Vágnerová Eliška – Vysoká Pec

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

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

Upřímnou soustrast.
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vzPomínky
Vzpomínka na jednu silnou osobnost
Čas ani běh života nelze zastavit, i kdyby si to nejeden z nás přál. Okamžik odchodu
člověka je vždy teskný, o to tesknější je, když se jedná o člověka blízkého, známého,
o člověka se srdcem na dlani.
Paní Jarmila Pečená patřila k Bohutínským, o nichž můžeme prohlásit, že se stali
skutečnými osobnostmi obce. Od mládí byla zapálena pro společnou myšlenku Sokola.
Nejen, že se aktivně podílela na cvičení, ale i na veřejných vystoupeních jako byly
Sokolské slety, Spartakiády, nacvičovala Českou besedu i divadelní hry.
Víme, jak byla oblíbená mezi jubilanty obce. Setkávání seniorů na Drmlovce byl její
nápad a byla velmi ráda, když obecní úřad uskutečnil její přání. S každým chtěla
popovídat a vyslechnout jejich radosti a starosti,
pro každého měla rozumné i milé slovo.
Dovedla se vyrovnat i s neblahou zdravotní příhodou
a vytrvale trénovala, aby se mohla ještě podívat mezi své
blízké i mezi již zmíněné jubilanty.
Na takové lidi se nezapomíná a byli jsme rádi, že jsme ji
znali a měli možnost být s ní.
Za členy obecního úřadu a sociální komisi
Olga Říhová

jarda Nusl a Standa Bambas
Dvě jména, která jsou a navždy budou spojena s nejrůznějšími akcemi
v Bohutíně, a to především těmi, které jsou pořádány hasiči a fotbalisty. Ti, kteří
se podíleli a zúčastňovali všeho od mládí až do posledních chvil. Všichni jsme
je znali, viděli a stále uvidíme tam, kde jim bylo dobře, čemu se oddali a kde se
také nadřeli…
Fotbalová utkání SK Litavanu Bohutín a letité „správcování“ na hřišti,
masopusty, stavění hasičské zbrojnice, cvičení za SDH Bohutín, starostování
SDH Bohutín, zasloužilí hasiči…
Jejich odchod do „hasičského nebo fotbalového nebe“ je prostě obrovskou
ránou pro všechny. Oba dva totiž nikdy nezkazili žádnou legraci a naopak se
do každé rádi a s chutí pustili. Právě proto všem zůstanou na rtech úsměvy,
když si vzpomenou na jejich nezapomenutelné hlášky, a zahřeje je vzpomínka
na laskavý a obětavý přístup ke svému okolí.

Kdo by zapomněl na Standu – při každém fotbalovém utkání:
„Stando, jak to hrajou?“ „Na hovno!“
A nebo na Jardu - při masopustě, když chodil
s vousatým Pepíčkem:
„Pohlaď si Pepíčka. Neboj, pohlaď si Pepíčka.“
(Pepíček byl vousatý a nahatý…, což se každý
dozvěděl po pohlazení.) Nebo vzpomínáme na oblíbenou písničku: ,,Hama máma papa”.
Za členy obecního úřadu a sociální komisi
Klára Bambasová
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křížovka

lev nikolajevič tolstoj: falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto ...
... tajenku najdete na posledních stránkách našeho zpravodaje.

mateřská škola
Opět nám skončil další školní rok a děti si již užívají letní
prázdniny. Za druhým pololetím v mateřské škole se můžeme
pouze poohlédnout.
Společně jsme prožili mnoho času na školní zahradě, v jejím
okolí i v hernách mateřské školy. Využívali jsme příležitostí,
které vedly děti k seznámení se zvyky a tradicemi v jejich známém přirozeném prostředí. Děti si hrály na Tři krále, v maskách
si užívaly karnevalový rej, soutěže i tradiční tombolu. Společně

jsme vynášeli Morenu do Vysokopeckého rybníka, abychom zahnali zimu. Odemykali jsme les s Fabiánem (panem J. Čápem) i
s jeho pejskem Míšou v nedalekém lesíku Hůrka. Velikonoční
svátky byly spojeny s barvením vajíček, koledami a návštěvou
hornického domku na Řimbabě, odkud si děti odnesly móóóc
výborné perníčky (velký dík členům Spolku Řimbaba). Na konci
dubna se děti proměnily v malé čaroděje a malé čarodějnice a na
jeden den byla školka plná čar, kouzel a vaření lektvarů. K
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do mateřské školy přijely opět děti z první třídy ZŠ Bohutín,
které nám ukázaly své pokroky ve čtení i počítání. I my jsme se
byli podívat, jak to ve škole chodí, jak to ve škole vypadá a paní
učitelka si pro děti připravila úkoly, které děti průběžně plnily
společně s prvňáčky – našimi kamarády. Společně jsme podnikli
mnoho výletů do blízkého i vzdáleného okolí. Se staršími dětmi
jsme navštívili Hornické muzeu na Březových Horách, kde děti
rozplétaly pohádkový příběh o permonících a svezly se důlní
nadzemní mašinkou. Následující výpravy jsme prožívali již
všichni společně. Zavítali jsme do Čechovy stodoly v Bukové u
Příbrami, kde jsme si oživili velikonoční a čarodějnické zvyky a
tradice. Na školní výlet jsme vyrazili na zámek v Mníšku pod
Brdy. V jeho komnatách si děti osvěžili známé televizní pohádky,
svátku maminek děti vyráběly dárky a
přání. Den dětí jsme oslavili zmrzlinovým pohárem v Bohutíně na Plzeňce (u
Jarušky).
Několikrát nás v mateřské škole navštívilo divadlo se svými pohádkami.
Viděli jsme pohádku "Tři kůzlátka" od
maňáskového divadla Sedmiklásek a
pohádkové pásmo "Letem světem" od
divadla s názvem Řimbaba. S hudebním
vystoupením za námi přijela paní
Lenka Hamajdová, se kterou jsme si zazpívali známé písničky. Děti si vyzkoušely hru na tradiční i méně známé
hudební nástroje. Na návštěvu k nám

zvláště o princeznách. Prohlédli jsme si výstavu panenek oděných do dobových kostýmů a v tajemném sklepení na nás čekaly
různé pohádkové bytosti – čert, vodník, víly,
čarodějnice ap. V zámecké tvořivé dílně si
mladší děti namalovaly sádrové odlitky zvířátek a starší děti zvládly namalovat model průčelí zámku. Sluníčkové počasí nám přálo a
výlety se nám báječně vydařily. K tradičním
akcím mateřské školy patří plavecký kurz pro
starší děti. Po jeho absolvování děti obdržely
„mokré vysvědčení“, ze kterého měly velkou
radost. Pro své nejbližší, ale i pro seniory –
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babičky a dědečky, kteří slaví svá jubilea, jsme
připravili ve spolupráci s obecním úřadem vystoupení v restauraci Drmlovka. V letošním
roce jsme se poprvé zapojili do projektu
"Srdce s láskou darované". Vyráběli jsme
srdíčka z voskovek pro naše kamarády a
srdíčka z jablíček a zrníček pro ptáčky. Proces
výroby bylo nutné zdokumentovat a zaslat do
soutěže. Z celkového počtu 211 zúčastněných
dětských skupin jsme se umístili na 109. Děti
si soutěž velice užily a byly oceněny i drobnými dárky.
V mateřské škole jsme se letos zapojili do
projektu sportovní všestrannosti České obce
sokolské pro předškolní děti s názvem „Svět
nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky“. Pro-

jekt je podporován MŠMT. Svaz obcí a měst ČR mu poskytuje
záštitu. Celoroční projekt zahrnuje přirozená cvičení, gymnastické dovednosti, manipulaci s míči a činnosti k rozvoji poznání.
Motivací pro děti jsou zvířátka, která děti provází sportovními
disciplínami. Po zvládnutí jednotlivých úkolů si děti do svých
deníčků i na plakát, který byl vystaven ve třídách, vylepovaly
samolepky zvířátek. K závěrečnému vyhodnocení ročníku obdržely všechny děti pexesa, omalovánky, diplomy a pěkné medaile. Projekt se nám všem velmi líbil. Děti si v něm zdokonalily
své pohybové dovednosti. Již jsme se zaregistrovali do dalšího
ročníku.
K závěru školního roku patří také společné fotografování a
školní olympiáda, která byla i rozloučením s dětmi - kamarády,

kteří po prázdninách nastoupí do první třídy. Naším přáním je,
aby děti měly co nejvíce krásných zážitků z let strávených u nás
v mateřské škole.
Mezi novinky mateřské školy patří dopravní hřiště s umělým
povrchem SmartSoft, které splňuje veškerá bezpečnostní kritéria a požadavky. V půdním nevyužitém prostoru mateřské školy
byl vybudován archiv obecního úřadu. Menší část půdy bude
sloužit jako skladový prostor - kabinet mateřské školy.
Archiv obecního úřadu má samostatný vchod – kovové schodiště nad kotelnou MŠ. Z mateřské školy odešla na mateřskou
dovolenou paní učitelka Bc. Markéta Mlynářová a na její místo
k nám nastoupila paní učitelka Lucie Bajerová.
Velké poděkování patří rodičům, kteří přispěli v průběhu
školního roku sponzorskými dary a drobnými sladkostmi.
Krásné léto a báječnou dovolenou
přeje celý kolektiv mateřské školy.
paní učitelky:
Lucie Bajerová, jarmila Krejčí
a Bc. Štěpánka Zákoucká, Dis.
paní kuchařka:
Marcela Tomšíčková
paní školnice:
Václava Cífková
ředitelka školy:
Mgr. Lenka Říhová

základní škola
hodnocení Práce 1. třídy
Již tradičně celá komunita základní školy, učitelé, žáci i jejich rodiny, přivítala naše nové
prvňáčky při slavnostním zahájení školního roku.
Ošerpovaní a trošku vykulení vešli novopečení žáci
společně za ruku se staršími spolužáky do prostor,
kde se v následujících devíti letech naučí mnohému
důležitému. Naváží pevná přátelství a za léta, která
uplynou jako voda, vykročí stejným vchodem vstříc dalším zážitkům.
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Začátky jsou pro každého složité a také naši prvňáčci si museli
v prvních dnech osvojit mnoho nového. Seznámili se s novými kamarády, paní učitelkou, zvoněním, prostředím školní družiny i
školní jídelny. Vše nové uvítali s nadšením a vrhali se do všeho nového jako do báječného dobrodružství.
Všichni se naučili číst, psát a počítat pomocí metod a postupů,
které je bavily. Během roku jsme navštívili několikrát knihovnu,
kino a zúčastnili jsme se vzdělávacích přednášek přímo na půdě
naší školy. V prosinci prvňáčky trošku vyděsili čerti, ale i z toho zážitku se rychle vzpamatovali.

24

Během prvního roku se z prvňáků stal kolektiv dobrých kamarádů, ve kterém se problémy dají řešit domluvou a žádná překážka
není nepřekonatelná. Až se v září opět sejdeme, naplněni prázdninovými zážitky, budeme v naší dobrodružné cestě za poznáním pokračovat.
Mgr. Ilona Chvalníková, třídní učitelka
ohlédnutí za školním rokem
2017/2018 ve 2. ročníku
V září letošního školního roku usedlo do lavic
druhého ročníku celkem 16 žáků. Z tohoto počtu
byli 3 chlapci a 13 děvčat. V měsíci březnu pak přibyl do 2. třídy ještě jeden žák, který se přistěhoval
z Prahy. Do konce školního roku tedy třídu navštěvovalo 17 žáků.
Hned během září jsme s žáky vytvořili pravidla
chování, a možná i díky tomu školní rok proběhl
bez vážných kázeňských problémů. Od prvního ročníku byl do třídy
zařazen žák s diagnózou těžké formy ADHD, a tak mu při vyučování pomáhala asistentka pedagoga.
V českém jazyce se děti postupně naučily některá pravidla pravopisu, jako např. tvrdé a měkké souhlásky, psaní ú/ů ve slovech
nebo psaní velkých a malých písmen a párových souhlásek. Navíc
jsme nahlédli do základů slovních druhů a též se naučili českou abecedu.
V matematice poznali žáci nová prostředí, např. zvířátka Dědy
Lesoně, bilandské groše, násobilkové obdélníky, cyklotrasy, prostředí rodiny nebo se naučili pracovat s geobardovými deskami.
Velmi oblíbenou hrou byla hra Na sovu, kterou jsme využívali i v jiných předmětech. Díky různorodým činnostem si žáci matematiku
oblíbili a každý si našel své oblíbené prostředí. Též se žáci naučili počítat do sta a bez velkých problémů zvládli i učivo násobilky.
V předmětu člověk a svět jsme se
v letošním roce učili s pěknými
učebnicemi z nakladatelství Taktik,
které jsou pro žáky zpracovány zábavnou a hravou formou. Žáci poznali mnoho zajímavého z přírody
podle ročních období, učili se o rodině a vytvářeli rodokmenový
strom, poznali nové skutečnosti o
lidském těle a lidské společnosti.
V závěru školního roku se naučili
pracovat s kalendářem a rozlišovat
časové údaje. V každé kapitole nacházeli žáci hry, pokusy, matematické šifry, doplňovačky, soutěže a
odkazy na písničky a náměty do výtvarné výchovy. Během školního
roku též poznali mnoho rostlin a živočichů a načerpali informace o našich svátcích.
Celý školní rok žáci nestrávili jen ve školních lavicích. Během
září až listopadu absolvovaly děti plavecký výcvik, kde se snažily
zdokonalit svůj plavecký styl. Sportovní vyžití je čekalo též v měsíci
únoru a březnu, kdy jsme jezdili na bruslení na zimní stadion do
Příbrami. Na mnohých bylo vidět značné zlepšení v bruslařských
dovednostech od loňského roku.
Též v tomto školním roce jsme se zúčastnili mnoha kulturních
akcí. V měsíci říjnu naši školu navštívila cimbálová kapela Réva, při
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jejímž hudebním programu žáci poznávali různé i netradiční hudební nástroje. V listopadu jsme zhlédli anglické interaktivní představení. Během školního roku jsme dvakrát navštívili Okresní
knihovnu J. Drdy v Příbrami. Již tradičně se žáci z naší třídy zúčastnili vánočního vystoupení v obci a zapojili se do masopustního průvodu a programu. I v tomto školním roce jsme se aktivně zapojili do
několika školních soutěží. Úspěšní byli jak v pěvecké, tak i v recitační soutěži. Mnozí se se svým jablkem zapojili i do soutěže O nejkrásnější jablíčko. V době před velikonočními svátky jsme vytvářeli
mnoho výrobků, které jsme pak prodávali na již tradičním jarmarku. Žáci naší třídy se aktivně účastnili na mnohých školních
projektech. Velmi úspěšní jsme byli v celoškolním projektu ZOH
2018, kde jsme vybojovali třetí místo.
Školní rok jsme zakončili školním výletem na zámek Radíč a vystoupením na naší zahradní slavnosti.
Na závěr musím konstatovat, že se žáci během školního roku
mnohému naučili a též se nám mnohé povedlo. Po prázdninách budeme ještě pracovat na vylepšení chování některých dětí k ostatním spolužákům.
Mgr. jitka Mrázová, třídní učitelka 2. třídy
školní výlet 1. a 2. třídy
Rok se s rokem sešel a přinesl nám opět čas školních výletů za
hranice všedních vyučovacích dnů. Ani první a druhá třída nebyly
výjimkou a 20. 6. vyrazily na zámek Radíč.
Sešli jsme se ve škole a odtud krátce po osmé hodině objednanými autobusy vyjeli vstříc zážitkům. Cesta uběhla příjemně a bez
komplikací a v cíli jsme byli včas. Na zámku, který nabízí nahlédnutí
do časů princů a princezen byly děti rozděleny do tří skupin, aby si
vše mohly co nejvíce užít. Prohlídka zámku byla ozvláštněna hledáním pokladu, což děti kvitovaly s nadšením. Také převlek za princezny a rytíře byl pro ně zážitkem, který si jistě na dlouho vryly do
paměti. Další atrakcí byla jízda na poníku, která dětem poskytla

možnost vyzkoušet si něco pro mnohé z nich zcela nového a nevšedního. Na závěr si samozřejmě téměř všichni nakoupili nejrůznější suvenýry a osvěžili se zmrzlinou.
Zpáteční cesta proběhla rovněž bez velkých komplikací a ke
škole jsme dorazili v plném počtu a v pořádku. Výlet byl velmi
pěkný a jistě si jej v některém z následujících školních roků s našimi nejmenšími žáčky zopakujeme.
Mgr. jitka Mrázová a Mgr. Ilona Chvalníková,
třídní učitelky
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jaký byl školní rok 2017 – 2018 v naší třetí třídě?
Počet dětí se v naší třídě od loňského roku nezměnil. Je nás 12
chlapců a 12 děvčat. Výuka probíhala podle školního vzdělávacího
programu naší školy „ Škola porozumění a bezpečí.“ Také jsme se
během celého školního roku zúčastnili mnoha akcí a projektů pořádaných naší školou.
Při jednom pravidelném pátečním komunitním kruhu, kde hodnotíme, co se nám za celý týden podařilo, nepodařilo a co bychom
chtěli zlepšit, jsme si povídali o tom, co se nám v letošním školním
roce líbilo, co jsme ve škole zažili pěkného a zajímavého. Vybrala jsem několik hezkých hodnocení:
Paní učitelka o nás říká, že jsme děti hodně šikovné, zvídavé, aktivní, ale také někdy hodně zlobivé.
Nejvíce mne z předmětů baví matematika, protože při řešení příkladů je někdy velká zábava. Při
češtině zase hrajeme hru O červená kolečka na interaktivní tabuli. Nejvíce se mi líbilo, když paní učitelka
vymyslela běhací diktát. Naučila jsme se také lépe a rychleji číst,
v angličtině zase spoustu nových slovíček. Mám hodně pochval
a vím toho víc o přírodě, zvířatech, rostlinách, lidském těle
i o vesmíru.
Bezva je každé pondělí odpolední vyučování. To si čteme ze
svých zážitkových sešitů, které jsou vlastně našimi deníčky. Každý
víkend do nich z celého týdne píšeme svoje hezké zážitky
a prožitky. Hned další hodinu je čtenářská dílna. Každý si ve třídě
najde pohodlné místečko a čteme si své knížky. Všichni moc rádi
čteme a o přečtených knížkách umíme hezky vypravovat svým
spolužákům. Také si obsah některých knih zapisujeme do čtenářského deníku.
V soutěži O nejkrásnější jablíčko bych dal první místo všem
dětem. Naše třída měla úspěch. Zbynďa Turek byl druhý
v nejkrásnějším jablíčku a první v největším jablíčku. Dostal
dva diplomy.
Každý školní rok se vždycky moc těším na bruslení, které mám
moc ráda, i když nás někdy z toho trochu bolí nohy. My holky se
snažíme hezky bruslit, kluci hrají hokej a na konci je nejlepší karneval. Nikdo mě nepoznal, protože jsem byla slepice.
O Vánocích moc rádi zpíváme na vánočním vystoupení v obci,
které je vždy spojeno s krásným ohňostrojem. Maminka Kuby
Krásy nám zase na vánoční besídku, tak jako každý rok, upekla nádherný a báječný dort.
V celoškolním projektu Zimní olympijské hry jsme si vylosovali
skoky na lyžích. Bylo dost složité vymyslet, jak tento sport předvést před všemi ostatními dětmi v tělocvičně naší školy. Nakonec se
nám to ale podařilo. Moc se všem také líbil náš nástup, při kterém
jsme stejně jako naši olympionici předvedli slavný telemark
(doskok) Jiřího Rašky.
Moc se mi v únoru líbil bohutínský masopust. Se svými paní učitelkami a s kamarády z 1., 2., 4. a 5. třídy jsme prošli s masopustním průvodem vesnicí a potom na návsi předvedli veselé
vystoupení na písničku Ouky, kouky.
Super bylo plavčo! Naučil jsem se dobře plavat, také jsme chodili do páry a lovili kolíky. Na závěr po plaveckých závodech nás
paní učitelky všechny pochválily a dostali jsme mokré vysvědčení.
Také jsem se zlepšil ve ﬂorbale, umím dobře kotouly, vybíjenou i
skoky do dálky do písku. V závodech atletické všestrannosti budou
naši školu z naší třídy reprezentovat Martin Čásar, Kuba Černý a
Štěpán Bezouška. Z děvčat Soﬁe Drábková, Terezka Němcová a
Eliška Ťuková.
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Na konci března byl na naší škole velikonoční jarmark. Vyrobili
jsme spoustu výrobků jak ve škole, tak s našimi moc šikovnými maminkami. Přišlo hodně lidí a myslím si, že každý si alespoň něco
koupil.
Moc hezké byly soutěže recitační a pěvecká. Naše třída zase měla
velký úspěch. V recitační soutěži získal první místo Kuba Černý
s básničkou Nemalujte čerte na zeď a Vojta Zábranský přednášel
básničku Malý psík Ťulda, kterou dokonce sám složil. V pěvecké
soutěži Zlatá nota vyhrál Zbynďa Turek, který krásně zazpíval písničku Kdybys měla má panenko.
Ve škole se také chováme ekologicky. V projektu Třídíme odpad
sbíráme mimo jiné hliník a plastová víčka. Ve sběru hliníku je naše
třída vždy na prvním místě.
V červnu pojedeme vláčkem na školní výlet na krásný hrad Karlštejn. Pojedeme dvoupatrákem a také navštívíme muzeum voskových ﬁgurin. Konečně uvidím Karla IV. a jeho manželky, i když
budou jen z vosku.
A tak nám celý školní rok utekl jako voda. A jaký byl? Určitě
úspěšný. Jsem na své děti moc pyšná. Jsou moc šikovné. V celonárodním testování SCIO (matematika, český jazyk, anglický jazyk,
člověk a svět a všeobecné znalosti) dosáhly moc pěkných výsledků,
hlavně v matematice, kde souhrnně získaly 70 procentní úspěšnost.
Jako jednotlivci měly některé děti v angličtině a všeobecných znalostech dokonce 100 procentní úspěšnost! A teď hurá na prázdniny! Zasloužený odpočinek pro nás všechny. Už teď ale vím, že se
mi zase bude, tak jako každý rok, po mých dětičkách moc a moc
stýskat!
Mgr. Miloslava Sláviková a žáci 3. třídy
hodnocení 4. třídy
Děti ze 4. třídy se na začátku roku zabydlely ve své nové třídě
vedle sborovny. Cesta do třídy se nám sice zkrátila, ale učení neubylo.
V českém jazyce na nás čekala další gramatika –
vzory podstatných jmen, příčestí minulé a teorie
našeho rodného jazyka. Všechny děti se snažily, aby
dosáhly co nejlepších výsledků. Součástí českého jazyka je i čtenářská gramotnost. Děti od začátku
roku četly knížky podle svého výběru. Během roku
probíhala celoroční hra ve čtení, kterou jsme si
v září vyrobili sami. Každé pondělí se domácí čtení
spočítalo a postoupili jsme si ve hře. Na konečném hodnocení se
tentokrát spolupodíleli všichni. Při hodnocení této celoroční hry
však rozhodovalo nejen množství přečteného textu, ale i pravidelnost, se kterou děti domácí čtení nosily, případně nezapomínaly.
Přečtené knihy si čtvrťáci zapisovali do svých čtenářských deníků,
které máme založené již od 2. třídy. Do hodin jsme také zařazovali
dílny čtení, které máme moc rádi.
Po celý školní rok jsme se v rámci třetí části projektu „Spisovatelé dětských knih“ zaměřili na jednotlivé žánry knih. Prošli jsme
kategorie Poezie, Pohádky, O dětech, O zvířatech, Historie. Zakončili jsme Komiksy. Navštívili jsme i knihovnu Příbram. Naučili jsme
se pracovat s knížkami, vyhledávat informace nejen v textu, ale i
v tiráži.
Matematiku Hejného jsme začali kombinovat s klasickou metodou výuky, abychom si doplnili matematické znalosti, které nám
chyběli.
Předmět člověk a svět se nám rozdělil do dvou předmětů – přírodověda a vlastivěda, ve které jsme prošli nejprve naší vlastí a následně českou historií od pravěku až k vládě Habsburků.
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Ve 4. třídě jsme pokračovali v metodách kritického myšlení
RWCT, tentokrát na téma Rytíři. Umíme však tyto metody aplikovat i v běžných hodinách.
Pokračovali jsme i v oblíbených zážitkových sešitech. Děti své
zážitky rády sdílí s ostatními. Na bližší poznání žáků ve třídě byl
zaměřen i celoroční projekt Poznej svého spolužáka, v jehož rámci
jsme navštívili všechna bydliště dětí. Někde jsme dokonce nahlédli
i dovnitř, prohlédli jsme si zvířátka, domácí zájmy dětí. Z fotek jsme
nakonec sestavili třídní video.
Během roku jsme absolvovali i jednodenní projekty – projekt Halooween a Škola naruby.
Pokračujeme ve vedení svého osobního portfolia, do kterého
pravidelně doplňujeme další materiály.
Mgr. Lenka Malá, třídní učitelka
výlet na karlštejn – 3. a 4. třída
V pondělí 18. června 2018 se 3. a 4. třída vydala na školní výlet
na Karlštejn. Jeli jsme jako tradičně vlakem. Ráno jsme se sešli na
vlakovém nádraží v Příbrami a natěšeni jsme se rozloučili s rodiči.
V poklidném tempu jsme vystoupali ke hradu. Bohužel náš plán,
projít si nádvoří, ztroskotal kvůli svatbě, která se v těchto prostorách připravovala. Navštívili jsme tudíž vedlejší muzeum voskových
ﬁgurín. Nejprve zhlédli zajímavý kaleidoskopický krátký ﬁlm o Karlovi IV. Poté jsme prošli expozicí muzea, která zahrnovala postavy
z české historie – známé osobnosti, ale i středověká povolání, bílou
paní nebo samotnou mučírnu.
Po drobných nákupech suvenýrů a občerstvení jsme se přesunuli
do podhradí, kde je nově otevřená malá ZOO. Mohli jsme si zvířata
prohlédnout jen zpoza plotu, neboť byla právě tento den z technických důvodů uzavřena.
Vydali jsme se tedy zpět na nádraží. Při přestupu v Berouně jsme
ještě vyzkoušeli dětské hřiště u nádraží a pak už hajdy na Příbram!
I když nám všechny plány nevyšly, výlet se nakonec podařil a
všem se nám líbil.
Mgr. Lenka Malá
hodnocení Práce žáků 5. třídy
Pátá třída prošla velmi náročným školním rokem. Nejprve k 1.
září došlo ke sloučení bývalých čtvrtých tříd a stala se z nich jedna
velká pátá třída s 29 žáky včetně dalšího integrovaného žáka. Třída
se skládá ze 14 chlapců a 15 děvčat, jedna dívka
odešla na jinou školu z důvodu stěhování. V této
třídě dále také působí paní asistentka.
Jak už jsem zmiňovala výše, máme zde dva integrované žáky, třída je velmi empatická a je si vědoma speciﬁckých odlišností, kterým rozumí a s
respektem přijímá, přičemž respekt je vzájemný.
Další změny nastaly s vyučujícími - v říjnu přišla nová paní učitelka Lada Žáčková, která přebrala žáky na většinu
předmětů. V listopadu přišla další změna. S odchodem již bývalé
paní ředitelky se v této třídě opět změnily úvazky učitelů. Dosavadní třídní paní učitelka Petra Vondrášková se stala zástupkyní
ředitelky a paní učitelka Lada Žáčková se stala třídní učitelkou.
Vzhledem ke změnám, které tato třída absolvovala jak z pohledu
výukového, tak z pohledu vztahového, jsme se snažili o vytvoření
dobrého klimatu ve třídě a co nejefektivnější socializaci všech žáků
v "novém" kolektivu. Ze strany chlapců to šlo lépe než ze strany
děvčat, ale společnými silami se nám povedlo třídu stmelit a děti se
už přestaly rozlišovat na "áčko" a "béčko".
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Kolektiv jsme nepodporovali pouze různými pedagogickými metodami a působením, ale také pestrými aktivitami a projekty, při
kterých jsme především rozvíjeli klíčové kompetence - k učení,
práci, řešení problémů, komunikaci a sociální a personální.
Zde jmenuji ty nejvíce zajímavé projekty. Na konci října jsme
měli projekt Halloween, kde jsme se dozvěděli více o tomto svátku
a také přišli v kostýmech. V listopadu jsme se podrobně seznamovali s vesmírem a také s horninami a nerosty. V únoru jsme žili
ZOH, v rámci projektu jsme jako třída plnili různé úkoly spjaté
s olympiádou. V březnu jsme měli jarmark, na který jsme se společně s rodiči pečlivě přichystali. V květnu jsme pro změnu žili Československem, kdy k nám do třídy zavítala návštěva ze Slovenska
a my poznávali jejich kulturu, jazyk, historii, ale také gastronomii.
Ke Dni dětí jsme zavítali do příbramského kina na ﬁlm Coco a jako
třídní výlet jsme si společně vybrali zábavný park Mirakulum, který
jsme si řádně užili.
Žáci v této třídě jsou velmi kamarádští, aktivní, hraví, zábavní a
někdy taky upovídaní, ale nic to nemění na tom, že jsou velmi šikovní, dokážou si vzájemně pomoct a podržet se, když je to potřeba.
Závěrem bych chtěla říci, že takovouto príma třídu pro svůj
první rok ve školství jsem si ani nevysnila! Děkuji vám, páťáci!
Mgr. Lada Žáčková
náš První rok na ii. stuPni – 6. třída
Nový školní rok s sebou přinesl spoustu změn. Tou nejdůležitější byl přestup na II. stupeň a změna třídního učitele. Šesťáci vkročili do nového školního roku společně s novou paní učitelkou Bc.
Nikolou Hložankovou. Postupně si zvykali na to, že každý předmět
vyučuje někdo jiný, ale také na novou třídu, kterou si společnými silami vyzdobili.
Hned na začátku školního roku celá třída společně s třídní učitelkou a školní psycholožkou absolvovala harmonizační kurz. Cílem
tohoto kurzu bylo především stmelit třídní kolektiv, naučit se vzájemné spolupráci a také se blíže poznat s novou třídní učitelkou. Na podpoře
psychosociálního klimatu třída pracovala během celého školního roku. Žáci si vytvořili vlastní pravidla
chování, pravidelně si sdělovali různé zážitky, zkušenosti, ale také problémy v rámci komunitního
kruhu a absolvovali několik společných sezení se
školní psycholožkou.
Jak bývá zvykem, šešťáci si nejvíce užili závěr školního roku.
V rámci oslav dětského dne celý druhý stupeň vyrazil do plzeňského
kina. Děti zhlédli jeden z ﬁlmů o superhrdinech, jež se těší velké
oblibě. Na začátku června šesťáci vyrazili na třídní výlet do parku
Mirakulum v Milovicích, který si opravdu moc užili. Svezli se bojovým vozidlem na tankodromu a vyzkoušeli různé atrakce – klouzačky, trampolíny, lanovou dráhu, dokonce i nově otevřený vodní
svět. Tento výlet vzbudil u žáků obrovské nadšení, a proto doufáme,
že i v budoucnu se nám podaří zorganizovat podobné akce, na které
budou žáci rádi vzpomínat.
Poslední týden školního roku se jako tradičně nesl ve znamení
zahradní slavnosti a rozloučení s devátou třídou. Dokonce i my, šesťáci, jsme se museli rozloučit, ale jen na dva měsíce. Šestou třídu
máme úspěšně za sebou a budeme se společně těšit na další zážitky
v příštím školním roce.
Bc. Nikola Hložanková, třídní učitelka
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školní výlet 5. a 6. třídy
V pondělí 4. 6. 2018 jsme společně se žáky 5. a 6. třídy vyrazili
na výlet do milovického zábavního parku Mirakulum. Počasí se nám
opravdu vydařilo, a proto nic nebránilo tomu, abychom si užili den
plný zábavy a dobrodružství.
Děti i učitelé zažili spoustu legrace. Zaskákali jsme si na obřích
trampolínách, prošli se lanovým centrem i podzemními chodbami,
vyzkoušeli všemožné prolézačky a houpačky, dokonce jsme navštívili nově otevřený vodní svět. Asi největším zážitkem pro nás
všechny byla jízda obrněným vozidlem na tankodromu.
Všichni jsme si výlet moc užili a doufáme, že i v příštím roce se
nám podaří zorganizovat podobnou akci plnou zábavy a adrenalinu.
Lada Žáčková, Nikola Hložanková, třídní učitelky

telný předmět. Chlapce zaujaly sportovní aktivity a děvčata domácnost.
Jeden z významných zážitků na sedmáky čekal v březnu, když se
vydali na lyžařský výcvik do Krkonoš na Černou horu. Děti byly
ubytované na chatě Černá bouda, kde si užívaly výhled na Sněžku.
V rámci oslavy Dne dětí jsme uspořádali výlet do kina v Plzni.
Děti si nasadily 3D brýle a ponořily se do světa magických schopností ve ﬁlmu Doctor Strange.
To nejlepší přišlo na konci školního roku. Na školní výlet jsme
vyrazili do TEPfactoru v Chotilsku. Na místě na žáky čekalo 25 zajímavých úkolů, které byly zaměřené na fyzičku, trpělivost, logiku
a zručnost. Hra trvala tři hodiny a děti se při ní nasmály a pěkně se
zapotily.
Teď už se všichni těší na prázdniny. Ovšem v novém školním
roce se určitě zase rádi sejdou. Děkuji za
krásný školní rok a po prázdninách ahoj.
Mgr. Karolína Šuchmanová,
třídní učitelka
8. třída
Co nám dal školní rok
2017 / 2018? Spoustu příjemných zážitků, zajímavých
poznatků i klid před zkouškami na střední školu, které
čekají žáky už příští rok. Ano,
opravdu už půjdou po prázdninách do devítky. Znám je
všechny velmi dobře už od 1. třídy, kdy jsme
spolu trávili odpoledne v družině, a v šesté
třídě jsem se stala jejich třídní
učitelkou. Jejich společnost mi
velmi pomáhala v době, kdy
jsem prožívala velmi těžké
chvíle.
Co jsme tedy letos spolu zažili? Slyšeli jsme cimbálovou
muziku, která nám dokázala, že
lidová hudba nemusí být pro
mladé lidi vůbec nudná. Velmi
se dětem líbilo i představení
v anglickém jazyce. Jako každý
rok jsme i letos navštívili v příbramském kině zeměpisný
pořad, tentokrát s názvem Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky. Poznávali jsme Amazonii,
národní zvyky, brazilskou kuchyni, největší mokřad světa Pantanal, setkali jsme se s domorodými kmeny i nejchudšími obyvateli,
žijícími v drsných podmínkách v místních favelech. Dějepis nám
obohatilo vystoupení historické skupiny, tentokrát na téma Vikingové. V únoru připravil školní parlament projekt Zimní olympiáda.
Žáci s nadšením zdobili třídu, plnili zadané úkoly a předváděli vylosovaný sport. Tím naším byl snowboarding. Ester Ledecká, v podání Milana Štofíry, byla nepřekonatelná. Po sečtení bodů ze všech
disciplín naše třída obsadila krásné 2. místo.
V březnu celá škola pořádala velikonoční jarmark. Krásné výrobky připravily děti při vyučování i rodiče a prarodiče doma. Velmi
ráda bych jim tímto poděkovala, neboť dekorace byly opravdu velmi
vkusné a dobroty vynikající.
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žáci 7. třídy ve školním roce 2017/2018
Letošní 7. třídu navštěvovalo 23 žáků, z toho 16 dívek a
7 chlapců. I v tomto školním roce na žáky čekalo spoustu nových zážitků. Třída se zúčastnila mnoha školních i třídních akcí a projektů.
Jelikož je třída velice živá a aktivní, nejvíce je zaujaly sportovní
a pohybové aktivity.
Stejně jako minulý rok si žáci prošli harmonizačním kurzem, který se tentokrát konal ve škole.
Připravený program, hry a společné vaření večeře
si náležitě užili.
Nově mají žáci dva cizí jazyky, které si procvičili
v rámci anglického divadla nebo německé jazykové
animace. Také si mohli vybrat jeden povinně voli-
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To nejlepší má být nakonec. Povedlo se. V pondělí 14. 5. 2018
jsme se se žáky 7. a 8. třídy vypravili na výlet. Po loňské zkušenosti
se zážitkovým dobrodružstvím v Mirákulu jsme hledali něco podobného. Našli jsme. TEPfactor v Chotilsku u Sedlčan byla skvělá
volba. Všichni zažili to pravé dobrodružství. Tajemno, zdolávání
překážek a luštění šifer. Děti plnily pětadvacet herních úkolů s pohyblivými překážkami a spoustou nástrah. V týmu čtyř až pěti osob
zdolávaly čtyři kategorie úkolů zaměřených na fyzičku, trpělivost,
přemýšlení a šikovnost. Vše bylo řízeno elektronikou, na zdolání
každé překážky byl časový limit. Úkoly mohly děti plnit v libovolném pořadí a s neomezeným počtem pokusů. Obdivovaly jsme s kolegyní s jakou chutí a vytrvalostí žáci tři hodiny bojovali o cenné
body. Ocenily jsme jejich smysl pro týmovou práci, zručnost i logické uvažování. Pirát, který po celou dobu soutěž řídil, na závěr
dětem rozdal diplomy a upomínkové předměty.
Den dětí jsme oslavili v Plzni v 3D kině. Pro tyto starší žáky jsme
vybrali ﬁlm Doktor Strange, plný ﬁlmových triků, počítačových animací a fantazie.
Na Zahradní slavnosti jsme se rozloučili s našimi deváťáky a teď
převezmeme úlohu nejstarších studentů.
Krásné prázdniny!
Renata Vondrášková, třídní učitelka
školní výlet 7. a 8. třídy
V pondělí 14. 5. 2018 jsme se se žáky 7. a 8. třídy vypravili na
výlet. Po loňské zkušenosti se zážitkovým dobrodružstvím v Mirákulu jsme hledali něco podobného. Našli jsme. TEPfactor v Chotilsku u Sedlčan byla skvělá volba. Jedná se o hru dle předlohy
pevnosti Boyard.
Cesta nám příjemně ubíhala a do cíle naší cesty jsme dorazili plni

očekávání. Všichni zažili to pravé dobrodružství. Tajemno, zdolávání překážek a luštění šifer. Děti plnily pětadvacet herních úkolů
s pohyblivými překážkami a spoustou nástrah. V týmu čtyř až pěti
osob zdolávaly čtyři kategorie úkolů zaměřených na fyzičku, trpělivost, přemýšlení a šikovnost. Vše bylo řízeno elektronikou, na
zdolání každé překážky byl časový limit. Úkoly mohly děti plnit v libovolném pořadí a s neomezeným počtem pokusů. Obdivovaly
jsme s kolegyní s jakou chutí a vytrvalostí žáci tři hodiny bojovali
o cenné body. Ocenily jsme jejich smysl pro týmovou práci, zručnost i logické uvažování. Pirát, který po celou dobu soutěž řídil, na
závěr dětem rozdal diplomy a upomínkové předměty.
Všichni se vraceli domů příjemně unavení a plní nezapomenutelných zážitků
Renata Vondrášková, Karolína Šuchmanová
školní rok 2017/2018 – 9. třída
Na začátku školního roku 2017/2018 zasedlo do školních lavic
9. třídy 19 žáků. Z tohoto bylo 8 dívek a 11 chlapců.
Výuka probíhala jako v předchozích ročnících podle školního
vzdělávacího programu Škola porozumění a bezpečí. Vzhledem
k blížícím se přijímacím zkouškám si žáci z povinně
volitelných předmětů vybrali většinou cvičení z českého jazyka a matematiky.
Kromě pravidelné výuky se žáci vzdělávali i jinými formami vzdělávání. V říjnu nás navštívil
orchestr cimbálové muziky, proběhlo anglické představní, kde se žáci seznámili s mluvenou angličtinou v divadelním představení.
Koncem listopadu jsme navštívili v rámci přírodopisu Hornické
muzeum na Březových Horách a poznali historii těžby na Příbram-
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sku. Také jsme jeli do Příbrami na zeměpisný pořad, letos o Brazílii. Film byl provázen mluveným slovem, mohli jsme se i na cokoliv zeptat.
Finanční gramotnost jsme si procvičili na obchodní akademii
v Příbrami, kde studenti vytvořili ﬁktivní ﬁrmy pro žáky základních škol.
Vánočním vystoupením v obci jsme zakončili rok 2017.
V únoru přijeli „Pernštejni“ a předvedli nám historické představení. Den Země jsme oslavili návštěvou čistírny odpadních vod na
Vysoké Peci a po celou cestu sbírali odpadky.
Pak už se přiblížily přijímací zkoušky, ve kterých naši žáci uspěli
a dostali se všichni na jimi vybrané školy. A začala příprava na zahradní slavnost.
V červnu jsme navštívili ke Dni dětí ﬁlmové představení v Plzni,
které se dětem velmi líbilo. 26. června 2018 se žáci na zahradní
slavnosti rozloučili se základní školou, se svými učitelkami, učiteli,
zaměstnanci školy a mladšími spolužáky. Zahradní slavnost, kterou velmi dlouho připravovali, se jim vydařila a budou na ni a na
svoji školu určitě vzpomínat.
Mgr. Blanka Krýdlová, třídní učitelka
cyklistický výlet 9. třídy
V pondělí 11. června 2018 jsme se sjeli v 9 hodin ráno u školní
jídelny. S přilbami na hlavě, batůžky na zádech a hlavně s řádně seřízenými koly jsme vyjeli směr Láz na Sobeňský rybník. První zastávka byla v Lázu, kde se přidal další spolužák. Cesta nám velmi
rychle ubíhala, deváťáci brdské kopce dobře zvládali.
Pobyt na Sobeňáku jsme zahájili ubytováním a dobrým obědem.
Některé věci a hlavně velkého melouna a klobásy na opékání nám
přivezli odpoledne rodiče Týny Drábkové a Veroniky Havačové. Děkujeme.

Pak jsme si vyjeli na kolech do Rožmitálu pod Třemšínem nejen
na zmrzlinu, ale i zasportovat si na multifunkční hřiště.
K večeru se děti vykoupaly v bazénu a pak jsme se všichni vydali
na obhlídku okolí a přinesli si dřevo na večerní táborák. Ten jsme po
večeři zapálili a seděli u něj do pozdní noci. Nikomu se nechtělo jít
spát. Ale vyhnala nás velká bouřka, blesky osvětlovaly naše chatičky.
Ranní vstávání bylo pomalejší, ale hlad nás vyhnal na snídani.
Poté jsme si sbalili věci, poslali je autem zpět a jen s lehkým batůžkem vyrazili na zpáteční cestu. Přes Nepomuk a vrch Praha jsme
dojeli zpět do Bohutína.
Výlet se nám líbil, máme na co vzpomínat. Děkujeme dědovi a
sestře Viki Dubské a panu Nádvorníkovi, kteří jeli s námi, a panu
Havačovi a paní Drábkové za doprovod autem.
Blanka Krýdlová, třídní učitelka
zoh v zš bohutín
Letošní ZOH v Pchjongčchangu oslavila ZŠ Bohutín celoškolním projektem, který zorganizovala paní učitelka Malá spolu se
školním parlamentem.
Na začátku jsme si shrnuli, jaké sporty jsou na ZOH, a následovně si každá třída vylosovala svůj sport. Úkolem tříd bylo vytvořit výzdobu třídy a závěrečnou demonstraci tohoto sportu.
Zároveň probíhal týdenní vědomostní test, kdy byla na nástěnce
ZOH každý den umístěna jedna otázka, na kterou si třídy připravovaly odpovědi.
Závěr projektu byl posunut z důvodu lyžařského výcviku. Vyvrcholení celé akce tedy proběhlo v pátek 2. března 2018, kdy prošla nezávislá bodovací komise jednotlivé třídy a zhodnotila
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výzdobu. Poté se celá škola přesunula do
tělocvičny na nejvíce očekávanou část
projektu.
Zahájili jsme přinesením olympijské
pochodně, která hořela po celou dobu
naší malé zimní olympiády. A pak již
každá třída předvedla krátké vystoupení
ke svému sportu. Mohli jsme spatřit biatlonistku Veroniku Vítkovou, hokejový
minizápas i s rozhodčím, skokany na lyžích nastupující s telemarkem, za hudebního doprovodu nám zabruslili
krasobruslaři ve všech disciplínách. Běžkaři nám předvedli své zápolení na trati,
akrobatické lyžování se muselo spokojit
s akrobacií jen na kruzích, protože v tělocvičně byly právě nepříznivé klimatické podmínky. Sice nefoukalo, ale
sněhu se nějak nedostávalo…Vyvrcholením byl super G a paralelní slalom Ester
Ledecké včetně předání medailí i státní
hymny. ZOH uzavřelo rychlobruslení.
Do vystoupení se zapojili všichni žáci.
Byli v rolích sportovců, rozhodčích, trenérů, fanoušků, ale i moderátorů. Předvedli i choreograﬁe znázorňující
olympijské kruhy nebo živé sjezdové
branky.
Nevím, jestli je důležité sdělit teď pořadí tříd podle dosažených bodů, vítězi
byli totiž všichni. Byl to úžasný zážitek,
na který určitě nezapomeneme. Poděkování patří všem zúčastněným žákům i učitelům, kteří se na přípravě podíleli, porotě, která

měla velmi těžký úkol, a na dálku i
našim sportovcům, kteří nás svými výkony inspirovali. Ester Ledeckou jsme
symbolicky pozdravili přímo z tělocvičny!
Mgr. Lenka Malá
kyberšikana a sociální sítě
Ve středu 13. června a v pátek
22. června proběhla pro žáky 5. třídy
a žáky 2. stupně přednáška v rámci
prevence
rizikového
chování
na téma Kyberšikana a sociální sítě
s lektorkou PhDr. Mgr. Evou Burdovou,
MBA.
Téma bylo velice zajímavé, neboť je
v současné době aktuální. Vedle pozitivních stránek užívání telefonu, počítače a dalších technologií se setkáme
i s negativy, mezi které patří např. zneužití osobních dat, různé druhy závislostí, šikana. Děti získaly přehled
o bezpečném chování na internetu, seznámily se s pravidly zabezpečení počítače. Protože často navštěvují i sociální
sítě, byly poučeny o rizicích, která jsou
s nimi spojena.
Nechyběly ani konkrétní příklady
z praxe, dobré rady a odpovědi na rozmanité dotazy. Žáky přednáška velmi
zaujala. Je vidět, že toto téma je mezi nimi velmi aktuální.
Mgr. Blanka Krýdlová

sdh bohutín
SDH Bohutín - dospělí
Stejně jako v předchozích letech jsme i letošní kalendářní rok
započali hasičským plesem, který se již tradičně konal v Zájezdním hostinci Drmlovka ve Vysoké Peci. Návštěvnost byla vyšší
než jindy, což nás velice potěšilo.
Po plese vždy následuje masopust, jehož přípravy není možné
ponechat až na poslední chvíli, proto se na nich průběžně pracuje od konce předchozího roku. Masopustní úterý se dodržuje
jen málokde, proto je nutné mít vše doladěné do posledního de-

tailu (i když vždy se může jakákoli chybička vloudit). Průvod západní částí obce se stal zajímavým nejen pro masky, ale i pro přihlížející, kteří se do průvodu zařadí a společně přijdou k hasičské
zbrojnici. Tam se odehrávalo veškeré masopustní veselí. Hasiče a
dobrovolníky doplnila také ZŠ Bohutín. Kromě bohutínského
masopustu dne 13. 2., prošly masky s kapelou v úterý dopoledne
Příbramí, rozveselily děti z tamních základních škol, pozdravily
příbramského místostarostu a vyloudily úsměv na rtech obyvatelům domova pro seniory Maják. V sobotu 17. 2. vyjela výjezdní
skupina na Březové Hory a do Vysokého Chlumce. Ještě před sa-
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motným masopustem v Bohutíně reprezentovalo několik masek
„naši“ dlouholetou tradici v Milevsku (bohutínské masky jsou od
roku 2017 členy Českomoravské unie maškarní).
Během jara se hasiči několikrát sešli na nejrůznějších brigádách věnovaných úklidu a údržbě, či činnosti vykonávané pro
obec. Také jezdili vykonávat požární hlídku na zápasy 1. FK Příbram. Bohutín a jeho části byl zasažen bleskovou povodní, při
které si hasiči dost zamakali nejen v Bohutíně, velkou část dne
strávili pomocí v nejvíce zasažené obci – v Obecnici. Společně
s dalšími čistili požární nádrž (koupaliště).

30. 4. postavili máj, za několik dní následovala oslava Dne
matek v hasičské zbrojnici. Soutěžili v okrskové soutěži v kategorii mužů i žen a pořádali 16. června Memoriál zasloužilých
členů. Zúčastnili se slavnosti pořádané ke vzpomínce na 40 let
od požáru Svaté Hory, 130. výročí založení SDH Láz a SDH Vranovice.
V červnu se všem hasičům rozzářily oči, když starosta obce zavolal, že UŽ. Co UŽ? Už zítra přivezou nový dopravní automobil, na nějž SDH Bohutín čekal dlouhé roky a na který se nedařilo
získat dotaci. Tolik let to nešlo a najednou to vyšlo. Obec uspěla
a na účet obce přišla částka 357.000,- a pak k tomu následovaly

ještě 2/3 z této částky, což byla druhá dotace na „doﬁnancování“.
Automobil však do skutečné výše pořizovací ceny doﬁnancovala
obec.
Dny veselí ale velice rychle byly vystřídány smutkem, neboť
jen několik málo dní po sobě se SDH Bohutín rozloučil s dvěma
skvělými muži, těmi, kteří stavěli hasičárnu, dělali pro hasiče vše
a byli, jsou a neodmyslitelně budou stále spjati s bohutínským
masopustem, Jardou Nuslem a Standou Bambasem…. Díky za
vše!

SDH Bohutín – děti
Mladí hasiči z SDH Bohutín se zapojují do spousty akcí, které
se konají nejen u hasičů, ale i v jiných spolcích. Nicméně ty hasičské jsou pro ně prvořadé. Většina z 19 dětí se zúčastnila masopustu, někteří byli u stavění máje…
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Soutěže – to je to, oč tu především běží! První jarní byla soutěž O pohár starosty města Příbram, kde obsadili 3. místo. Další,
okresní, byl závod požárnické všestrannosti, jehož pořádání se
ujali právě bohutínští hasiči. Předposlední březnovou sobotu tak
ožil areál SK Litavanu Bohutín a přilehlý les cca 300 závodníky a
150 dospěláky. Akce vskutku velkolepá, skvělý terén, dobré zabezpečení, jen to počasí… Zmrzlé ruce, profoukané teplé zimní
bundy. Brrr, ani nevzpomínat.
Pak už bylo jen dobře. Soustředění u Sobenského rybníka spojené s nácviky na požární útoky a samotná závěrečná soutěž
v Hříměždicích. Tam už počasí přálo…

Mladí hasiči soutěžili i během jara ve stejných kategoriích, ve kterých začali v září. V kategorii mladších dosáhli lepšího výsledku,
než v kategorii starších. Příště už to vyjde!
Děkujeme všem, kteří se jakkoli zasloužili o to, aby děti mohly
fungovat a jezdit na soutěže a soustředění.
Za SDH Bohutín Klára Bambasová
Pozvánka na pouťovou fontánu
dne 20. 7. od 22:00 hod. – požární nádrž,
na pouťovou zábavu 21. 7. do stanu od 20:00 hod.
a na pouťový miniútok 22. 7. od 14:00 hod.
do areálu SK Litavan Bohutín.

sdh vysoká Pec
Máme začátek letních prázdnin roku 2018 a je na místě,
abychom se s vámi podělili o akce a zážitky, které se v tomto
roce uskutečnily u SDH Vysoká Pec.
Měsíc leden se nesl v duchu výročních valných hromad, které
jsme navštěvovali. Únor byl bohatý na kulturní akce. Hasičský
ples, na který přišlo spoustu lidí, se velmi vydařil. Tombola byla
díky sponzorům bohatá a pestrá a tímto bychom jim ještě
jednou rádi srdečně poděkovali. Den po plese se již tradičně
pořádal dětský karneval. Opět jsme se sešli v hojném počtu
masek a věříme, že si karneval užili nejen děti, ale i rodiče.
V měsíci dubnu proběhl sběr železného šrotu a brigáda
v Tisové, kde hasiči vyřezávali větve křovin. Tento měsíc se také
nesl v duchu příprav na čarodějnice, které se velmi vydařily. Děti
si opekly buřtíky a pak se na postavené hranici upálila čaroděj-
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nice. 28. dubna se naši členové zúčastnili ,,40. výročí požáru
Svaté Hory“, kde proběhlo slavností dekorování praporů
a předání pamětních ocenění sborům, které se před 40 lety
podílely na uhašení a záchraně národní kulturní památky.
Naši sportovní sezónu jsme zahájili okrskovou soutěží, kde se
muži umístili na krásném 3. místě.
V květnu všechny matky slavily svátek, a proto jsme ani my
tento den nemohli jen tak přejít, aniž bychom našim maminkám nepopřáli. Všechny zúčastněné ženy byly obdarovány
kytičkou a posezení s hudbou bylo příjemné.
V tomto měsíci naši obec zasáhly přívalové deště, které naše
členy nenechali klidnými a vyjeli na pomoc rodinám potýkajícím se s velkou vodou, která zaplavila jejich domy. Při této
příležitosti otestoval náš sbor nové hasičské auto, které zakoupila obec.
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V červnu jsme pomáhali při čištění požární
nádrže v Bohutíně. 20. června se v naší nově
zrekonstruované hasičské zbrojnici konala
schůze obecního zastupitelstva, na kterou
přišlo nečekaně mnoho lidí.
V tomto roce slavili životní jubilea
naši členové sboru p. Horák (75 let), pí
Šrámková (65 let), p. Záruba (65 let) a pí
Malkovská (65 let). Ještě jednou jim
srdečně blahopřejeme.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
Obecnímu úřadu v Bohutíně za nový dopravní automobil a výbornou spolupráci a
doufáme, že i nadále budeme moci v tomto
duchu pokračovat.
Za SDH Vysoká Pec andrea Čarková

sPort
fotbal
sk litavan bohutín

POZVÁNKa
Rádi bychom pozvali všechny příznivce fotbalu
do našeho areálu o víkendu 21. – 22. 7. 2018,
kde se v rámci Pouťových oslav
uskuteční bohatý fotbalový program.

SK LITaVaN Bohutín, z.s. – předseda klubu
Fotbalová sezóna 2017/2018 napsala o víkendu 16. – 17.
6. 2018 svoji poslední kapitolu. Do této sezóny jsme nastupovali se 7 družstvy (2 družstva dospělých a 5 družstev mládeže), která byla přihlášena, s výjimkou dorostu, do
okresních fotbalových soutěží.
S ohledem na dosažené výsledky našich družstev nelze
právě skončenou sezónu hodnotit jinak, než jako úspěšnou.
A jak se tedy našim družstvům vedlo?
Družstva dospělých „Áčko“ v Okresním přeboru a
„Béčko“ ve III. třídě skupiny A obsadila shodně 6. místo.
Dorost hrající krajskou I. A třídu skupiny A skončil na 4.
místě.
Starší žáci zvítězili v Okresním přeboru a díky nim se opět
po šesti letech může bohutínský fotbal pyšnit titulem Přeborníka okresu v této věkové kategorii.
Mladší žáci opanovali tabulku III. třídy.
Starší přípravka hrající Okresní přebor C musela být v průběhu jarní části sezóny z důvodu malého počtu hráčů ze soutěže bohužel odhlášena.
Mladší přípravka obsadila v Okresním přeboru B 5. místo.
I v průběhu jarní sezóny fungovala předpřípravka (fotbalová
školička), kde rozvíjejí své fotbalové dovednosti naši úplně
nejmenší.
Bližší hodnocení uplynulé sezóny přenechám jednotlivým
trenérům či vedoucím.
Závěrem bych rád poděkoval všem trenérům, asistentům,
vedoucím a hráčům za skvělou reprezentaci bohutínského
fotbalu, dále pak rodičům, fanouškům a přátelům našeho oddílu za neutuchající podporu.
Za SK LITaVaN Bohutín, z. s. jan Bittner, předseda

V sobotu se bude jednat o zápas „STaRÉ“ gardy
se začátkem v 15:00 hod.
a následný zápas družstva dospělých
s výkopem od 17:00 hod.
V neděli od 14:00 hod se pak uskuteční
již tradiční turnaj v malé kopané
O pohár starosty obce.
Výbor SK LITaVaN Bohutín, z.s.

Ohlédnutí za sezónou 2018 fotbalové přípravky
První čtvrtku roku 2018 jsme chodili trénovat do tělocvičny v Bohutíně a účastnili se turnajů v Mirovicích a Oseku.
V Oseku to byl pro náš tým tradiční turnaj. Zatímco loni jsme
bojovali do posledního zápasu aspoň o jednu výhru, tento
rok se kluci a jedna slečna výbornými výkony i výsledky probojovali do ﬁnálové skupiny. Výkonnostně kvalitnější týmy
nás v prvním ﬁnálovém turnaji většinou porážely. Chyběli
čtyři starší kluci, a tak jsme uhráli dvě remízy. V druhém ﬁnálovém turnaji jsme ukořistili tři výhry a obzvláště cennou
remízu vybojovanou v poslední sekundě. V součtu obou ﬁnálových turnajů - konečné šesté místo ze čtrnácti účastníků
bylo úspěchem, i když někteří kluci byli smutní a slzeli, že
chtěli zkrátka víc . Jiní kluci zase slzeli, že chtěli být více na
hřišti a ne na střídačce. Snad i rodiče a prarodiče tajně slzeli,
když náš tým střílel krásné góly.
Na jaře před zahájením soutěžní sezóny nás opustili směrem do 1. FK Příbram Vašík a Jára, kteří stříleli na podzim
nejvíc gólů, a tak mnohem víc času na hřišti dostali i mladší
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děti, dokonce i z ročníků 2012. Ze začátku nás soupeři přehrávali, ale povstali další střelci, a proto jsme za jarní sezónu
nastříleli soupeřům v mistrovských zápasech 68 gólů a párkrát soupeře přehráli. Zúčastnili jsme se také turnajů na
Spartaku, turnaje pro předpřípravky v Mirovicích a sehráli
dvě přátelská utkání s Podlesím. Zajímavou akcí bylo konání
mezinárodního turnaje MINILIGY u nás na hřišti v Bohutíně, kam přijely týmy: Inter Bratislava, MFK Žilina, 1. ČAFC
Praha, FŠ Třebíč, JFA České Budějovice, 1. FK Příbram. Potěšující bylo, že naše děti hrály s chutí a dávaly góly, třebaže
někteří soupeři měli herně navrch. Kromě fotbalu také spolu
občas týmově chodíme do bazénu a v létě pořádáme třídenní
fotbalový camp, kde ale nehrajeme jen fotbal, využíváme také
nedalekého koupaliště a lesa na procházky a sběr borůvek či
hub.
Děti nám rostou a vidíme, že pro ty nejstarší začínají být
důležité i výsledky. Když jde vyhrát, snažíme se vyhrát. Ne
za každou cenu. A dát šanci všem se vyvíjet a dělat pokroky
podle jejich možností. Příští rok se náš tým rozdělí na starší
a mladší přípravku. Doufáme, že se najdou v Bohutíně a
v okolí další kluci a holky, kteří nás posílí a přijdou si zahrát
fotbal. Nábor probíhá v podstatě celoročně a bereme všechny
děti, které chtějí být na hřišti.
Díky dětem za povedenou sezónu a děkujeme také všem rodičům a prarodičům za
podporu! Bez vás by to nešlo.
František Sobotka

zích ročnících i v kategorii mladších žáků a starších přípravek.
V květnu se kluci spolu s
ml. žáky zúčastnili turnaje ve
Vídni. S dvěma výhrami, remízou a třemi porážkami a hlavně s
předvedenou hrou v konkurenci
týmů z vyšších soutěží se vůbec
neztratili a zanechali výborný
dojem. Odchodem ročníku 2003
do kategorie dorostu končí jedna
úspěšná etapa bohutínského
mládežnického fotbalu. Byla výjimečná jak výsledky, tak i spoluprací hráčů, trenérů a rodičů.
Zejména jim patří velké díky,
protože bez jejich podpory: doprava na tréninky a zápasy, praní
dresů, dělání svačin k tradičním soustředěním bychom to nezvládali tak, jako jsme to zvládali.
V kategorii mladších žáků, ročník 2005 a ml., kluci také
obsadili 1. místo ve své skupině. Jejich soupeři byly týmy,
které si nevybojovaly postup do skupiny o vítěze Okresního
přeborníka. V zápasech nastupovali i hráči starší přípravky,
tedy i o tři roky mladší, o to je vítězství velmi cenné. Několik
hráčů r. 2005 získalo zkušenosti i v kategorii starších žáků,
kde se neztratili a jsou příslibem pro další příští ročník starší
kategorie. Kluci prohráli na jaře jen jednou, a tak si vítězství
po právu zasloužili. Další zkušenosti získali na turnaji ve
Vídni, kde se utkali i s ligovými týmy z různých států. Podařilo se i vybojovat dvě vítězství, což byl v ohledu ke kvalitě
soupeřů výborný výsledek.
V březnu vyhráli halový turnaj v Příbrami a v červnu se
zúčastnili turnaje v Milíně, kde v konkurenci i krajských
týmů s bilancí 2 výher, 2 remíz a 1 prohry obsadili výborné
třetí místo.
Už se všichni těšíme na další sezónu, která začíná tradičním kempem na Lupenstádiu.
Fotbalu zdar a v Bohutíně zvlášť! Bohumil Šípek

Starší žáci
V polovině června skončila
fotbalová sezóna 2017/18 pro
žákovské kategorie. Starší žáci
ročník 2003/2004 se v jarní polovině utkali s dalšími 7 týmy o
Přeborníka okresu. Nakonec
vše dopadlo na výbornou, vybojovali nejvíce bodů a celkovým
skóre 105:17 ovládli celou soutěž a stali se vítězi Okresního
přeboru ve své kategorii. Dokončili tak zlatý hattrick, tato
parta kluků vyhrála v předcho-
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jovnost a odhodlání v druhém
poločase jsme odjížděli z posledního zápasu i tak spokojení.
Bylo jasné, že soupeř z Letů si
nenechá třetí místo utéct a
v domácím utkání vyhraje. To
se také stalo a dorost Bohutína
tak skončil v sezóně 2017/2018
na konečném „bramborovém“
čtvrtém místě. Mrzí to, ale
věřím, že ostudu jsme neudělali,
a i přes nemedailové umístění
můžeme považovat sezónu
2017/2018 za úspěšnou.

Dorost – jarní část sezóny 2017/2018
Po zimní přestávce, kterou tým dorostu přečkal na pátém
místě v tabulce 1. A třídy Středočeského kraje, skupiny A,
jsme v jarní části chtěli zaútočit alespoň na třetí místo, jelikož zlatý hattrick byl vzhledem k bodovému náskoku našich
soupeřů na čele tabulky takřka nemožný úkol.
Bilance našich zápasů není v součtu tak špatná. V jarní
části máme na kontě 10 výher, 2 remízy a 2 prohry. Dovolím
si říct, že právě remízové zápasy měly dopad na naše konečné
umístění. Jednalo se o soupeře, které jsme měli doslova „na
lopatě“, ale nedokázali zvrátit utkání v náš prospěch a získat
tak 3 body. Mrzet nás tak bude remíza s SK Družec (2:2) a
FK Lety (3:3), kde jsme dostali vyrovnávací gól v úplném závěru utkání. I přes tato zaváhání jsme měli vše až do posledního zápasu ve svých rukou a třetí místo byl stále reálný cíl.
Ovšem posledním soupeřem byl pro nás FK Slovan Kladno.
Vstup do utkání se nám vůbec nepovedl a poločasový výsledek 5:1 ve prospěch Kladna byl již velkou metou k překonání.
I přesto bohutínští borci nesložili zbraně a zvládli výsledek
zkorigovat na konečných 7:5 pro Slovan. Za předvedenou bo-

Závěrem bych rád poděkoval všem klukům, kteří za dorost bojovali. Děkujeme žákům,
kteří nás v těžkých chvílích doplňovali a postupně se zapracovávali do dorosteneckého
fotbalu. Díky patří také všem trenérům a lidem kolem bohutínského fotbalu, kteří se podílejí na jeho fungování a rozvoji, našim věrným fanouškům, rodičům a sponzorům.
Za dorost Milan Novák
Družstva dospělých: a /B
Oba týmy podaly na jaře solidní výkony a vylepšily si svá
postavení v tabulkách z podzimní části soutěží.
Mužstvo A – z 8. (16 bodů) poposkočilo na 6. místo (celkem 44 bodů), mužstvo B – z 10. (19 bodů) postoupilo na 7.
místo (cekem 45 bodů). Co je potěšující, v obou případech
jsme obsadili 3. místo v počtu vstřelených branek s průměrem 3,5 /3,6 gólů na zápas. Věříme, že nám střelecká forma
vydrží i do příštího ročníku a my se posuneme ještě o nějakou
příčku výše.
Doufáme, že s předvedenou hrou byli a budou spokojeni i
naši věrní fanoušci, na které se těšíme už v srpnu, kdy od 4.
(5.) 8. plánujeme přátelské zápasy v průběhu letní přípravy.
jaroslav Čáp
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HOKEj
Opět stupně se stříbrným závěrem
Po rozšíření soutěže Příbramské hobby ligy na 11 týmů
bylo stanoveno, že se odehrají 3 kola systémem každý s každým.
Po úvodním kole bylo jasné, že i když přibyli dva soupeři,
tak se budeme opět pohybovat na špičce. Je pravdou, že
každý ze zápasů byl velmi vyrovnaný a někdy rozhodovalo
jen to pomyslné štěstí. To se zpočátku drželo na naší straně,
než do doby naší obvyklé „vánoční krize“. V období před koncem roku nám opakovaně každou sezónu pár zápasů herně
nevyjde a vypadá to na zpackanou sezónu. Nicméně náš věkový průměr a získané zkušenosti dokáží zmobilizovat síly
na zbytek sezóny a závěr bývá excelentní. Stejně tomu bylo i
letos. V posledních 5 zápasech jsme neztratili ani bod a potvrdili si tím konečné krásné 2. místo.
Proháněl nás nově postavený tým BRDONOŠ, nicméně je stříbro v Bohutíně. Naše
hokejová parta dokázala jako jedna
z mála získat skalp opětovného mistra
týmu CETOS. O to víc nás mrzí, že
tento tým nepřistoupil na přeložení
jednoho našeho vzájemného zápasu,
kdy jsme měli z různých důvodů malý
počet hráčů a kontumace nás vlastně
připravila o souboj o první příčku.
Za celkové druhé místo jsme velmi rádi

a dává nám to chuť do další sezóny, kdy obhajoba bude
opět velmi těžká. Nadcházející sezóna nám začíná
v srpnu a opět ji plánujeme zahájit na turnaji
v Liberci, kam jsme po loňské prezentaci byli
opět pozváni.
Nevím, jestli je umístění úspěchem,
ale pro T-HC je výzvou každý zápas a také
každý zápas se snažíme vyhrát. Hokej nás
baví a snažíme se, aby tomu bylo i nadále.
Za THC Bohutín
Honza Novotný

TENIS
Tenisový klub Bohutín rozběhl úspěšnou
tenisovou sezónu
Rozběhla se nám letní tenisová sezóna a mladí tenisté se
snaží zúročit intenzivní přípravu. Klub TK Bohutín odehrál
sérii mistrovských utkání v různých kategoriích: minitenis,
babytenis, mladší žactvo - nejvyšší celorepubliková soutěž
družstev, starší žactvo - I. třída A - postup do nejvyšší celo-

republikové soutěže, dorost - III. třída C - postup do vyšší
soutěže a dospělí - II. třída A.
Vedle soutěží družstev se mladí tenisté klubu účastní dalších turnajů, kde dosahují velmi dobrých výsledků. Tenisové
turnaje mají různé kategorie, naši tenisté hrají na těch nejkvalitnějších - turnaje A, B, a dokonce Tobiáš Celina a Simona
Klemšová mají za sebou mezinárodní zkušenost z turnaje
ETA U12.
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TK Bohutín je klub s velmi silnou tradicí
a hlavně s vynikajícími výsledky. Hráči našeho
klubu nemají na příbramské úrovni konkurenci a
výsledky svěřenců šéftrenéra Jiřího Turečka jsou
opravdu vynikající. Je třeba připomenout
postavení nejlepších hráčů klubu v celorepublikovém žebříčku 2016/2017:
Štěpánka Tomcová - v celorepublikovém
žebříčku mladších žákyň 2005 - 34. místo,
Petr Troller - v celorepublikovém žebříčku
mladších žáků, ročník 2005 - 66. místo,
Simona Klemšová - v celorepublikovém žebříčku
mladších žákyň 2007 - 6. místo,
Tobiáš Celina - v celorepublikové žebříčku mladších žáků, ročník 2008 - 35. místo.
TK Bohutín v současnosti nabízí 6 antukových
tenisových dvorců, které jsou otevřené pro další
zájemce, informace jsou k dispozici u správce TK
Bohutín.
Výbor TK Bohutín
asociace Sportu pro všechny
pořádá v Sokolovně na tenisových kurtech v Bohutíně po
krátké pauze opět cvičení s Marcelou Bémovou. Každou neděli si můžete přijít neděli od 17:00 hodin zacvičit. Zveme
všechny zájemce.

Ve druhém zářijovém víkendu (o přesném datu vás budeme
informovat) bude pro předškolní děti a jejich rodiče připraven sportovní program pro rozvoj všestrannosti.
Přijďte naši asociaci podpořit svoji účastí.
Za aSPV Kamila Turečková

MOTO - KPj – Klub přátel jawy
Několik nadšenců z Bohutína a okolí tvořící „Klub přátel jawy“
se vydalo i v tomto roce na další motovýlet tentokrát po Krušných
horách, který absolvovali začátkem července.
Nečekané zážitky, obdiv pozorovatelů, možné technické závady.
To vše přináší výlety na historických motorkách.
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Z výletu jaWa - Stádlecký řetězový most přes Lužnici - od roku 1975 - poslední dochovaný empírový řetězový most v ČR.
Původně v letech 1848 - 1960 překlenoval Vltavu u Podolska.

Další zahraniční mise červen 2018,
v letošním roce
cesta směřovala na ukrajinu.

Foto z letošního roku.
Tomáš Kocourek a Ladislav Ric ml.

Zahraniční mise červen 2018,
Řecko - albánie.
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CyKLO

auTHOR Král Šumavy MTB 2018 - největší MTB závod v ČR
a jeho účastníci aleš Oktábec, Lucie Turková a Petr Bárta.

Kondiční jízda Bohutín - Písek - Bohutín, Žďákovský most.

Zajíc cup 2018 – závod jednotlivců na horských
kolech
V pátek 18. 5. 2018 za parného počasí skupinka nadšenců začíná budovat zázemí pro závod horských kol Zajíc cup, který se již
v obci Bohutín stal tradicí. Je zapotřebí postavit stany pro prezenci jezdců, aby v případě deště počítačová technika neutrpěla
nějaké škody. Dále stan pro občerstvení pro závodníky, stan pro
zdravotníka, DJ a hlavní nafukovací bránu, pod kterou se odehrává start závodu. Vše je nutné pořádně připevnit, protože jsme
poučeni z loňského roku, kdy vítr dokázal divy.
Letos na základě žádostí od dětí našich kamarádů a známých
jsme se rozhodli zkusit poprvé připravit dětské závody od 4 let, i
když nakonec jsme zaregistrovali i děti mladší. Nebyli jsme si
úplně jisti, jak dlouhou trasu pro děti zvolit, a tak jsme v pátek dali
hlavy dohromady a začali s výstavbou dětských tras. Nakonec

vznikla krátká trasa pro úplně nejmenší děti v délce cca 300 m pro odrážedla a malá kola, poté trasa dlouhá cca 1200 m, která
byla zpestřena drobnými překážkami, které musely děti přeskočit, objet nebo se nechaly přenést od dobrovolníka siláka Tomáše
Lukšana, který byl u přeskoků k dispozici. Tato trasa se jela 1x či
2x podle věku dětí. Pro nejstarší kategorii dětí - mládežníci od 11
– 14 let byl připraven už jeden celý okruh tratě Zajíc cup, který
měří 9 km.
V sobotu 19. 5. 2018 jsme se ráno všichni sešli u hospody Na
Hřišti v Bohutíně a začali připravovat veškerou techniku pro muziku, komentátora, kterým byl letos poprvé známý příbramský
sportovní mluvčí Marcel Forejt, připravilo se zázemí pro ﬁrmu For
Timming, která zajistila profesionální čipy na měření času závodníků. Dokonce i děti dostaly elektronické čipy a mohly si tak vyzkoušet, jaké to je být opravdovým závodníkem. Dopoledne
v deset hodin odstartovaly první dětské kategorie. Na startu se
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celkem sešlo 66 dětí. To je opravdu mnoho na první ročník a jsme
velice rádi, že naše mládež má takový zájem o cyklistiku. Ve dvanáct hodin proběhlo vyhlášení všech dětských kategorií a začala
příprava na start dospěláků, kteří letos startovali v 15:00 hodin.
Na startu se sešlo celkem v 5 katogoriích (muži elite 15 - 45let,
muži nad 45 let, ženy elite 15 - 45let, ženy nad 45 let a plantážníci)
91 závodníků. Pro závodníky i přihlížející fanoušky bylo v zázemí
závodu připraveno sportovní měření těla od společnosti Cardiolab Příbram a byla k dispozici fyzioterapeutka Bc. Aya Brožková,
která zájemce mohla zatejpovat či namasírovat bolavé tělo po závodě.
Závod byl letos opravdu rychlý. Trať byla vysušená od slunného
počasí a nebyla možnost, kde si odpočinout. Závodníci jeli naplno,
to dokazují i výsledné časy. Všichni závodníci měli odjeto do 18:00
hodin, kdy proběhlo vyhlášení vítězů a předání hodnotných cen
od sponzorů. Ceny byly letos opravdu pestré – poukazy na zapůjčení vozidla Škoda Kodiaq a Škoda Karoq na víkend od příbramského Drupolu, poukazy na relaxační masáž od ﬁrmy Energy
Příbram, poukazy na taneční víkend u lektorky tance Michaely
Wallenfelsové, pravé perly z obchodu Perlomanie, poukaz na
masáž či cvičení u fyzioterapeutky Bc. Ayi Brožkové, v cenách závodníci také nalezli zdravý nápoj zelený ječmen, hodnotné ceny
od ﬁrmy Wheelabrator Příbram. V ceně startovného získali všichni

jezdci v dospěláckých kategoriích cyklistickou láhev s logem závodu a občerstvení po závodě od Pizzerie Dante. Nesmíme také
opomenout sponzory a partnery, jako jsou Internet PB, Monex
s.r.o., Author bike centrum Sedláček Příbram, alon.cz, pneumatikyakola.cz, PB tisk, Elisch elektro, Svařovací technika Mig-Mag,
mediálním sponzorům PERISKOP, Příbram.cz a KAO.cz a především obec Bohutín v čele se starostou Ladislavem Turkem, díky
kterému můžeme závody v obci pořádat. A na závěr hlavní zázemí
v hospodě Na Hřišti, kde se o nás obsluha občerstvovací stanice
v čele s Lukášem výborně starali. Zde byla také letos uspořádána
již druhá after párty po závodě, kdy jste mohli tančit se svými spoluzávodníky do ranních hodin pod taktovkou DJ Tomáše z Příbrami.
Věřím, že všichni dobrovolníci, pomocníci, závodníci, děti i rodiče si víkend se Zajíc cupem užili a všem tímto chceme také poděkovat za skvělou atmosféru. Na závěr nám dovolte Vás pozvat
na štafetový závod Zajíc cup – tedy závod dvojic, který se bude
konat v sobotu 6. října 2018 opět zde v Bohutíně. Postupně začneme zveřejňovat více informací na webu: www.zajic-cup.cz a na
našich facebookových stránkách: https://www.facebook.com/zajiccup/. Sledujte nás!
Míša a Martin, Spolek pro sport

myslivecký sPolek
Myslivecký spolek Bohutín
Členové Mysliveckého spolku Bohutín uspořádali 27. 1.
2018 myslivecký ples. Na tom by nebylo nic neobvyklého,
děje se tak už řadu let. Neobvyklé ale bylo místo konání
plesu. Hledali jsme prostor, který by byl dostatečně reprezentativní a kde by našich bezmála 200 hostů našlo i dostatek místa pro tancování.
Nakonec padlo rozhodnutí uspořádat ples v bohutínské
sokolovně. Počáteční obavy z „neznámého“ místa ale i s organizací celé akce pod taktovkou několika členů tenisového
klubu a správce vystřídala radost z pohledu na zaplněný,
krásně vyzdobený sál a spokojené tanečníky, kteří vydrželi
tančit až do brzkých ranních hodin. Ohlasy, které jsme vylev nikolajevič tolstoj:
falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto ... tajenka ... příteli věříš.
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slechli, byly vesměs pozitivní, a proto bychom vás rádi pozvali na příští myslivecký ples, jenž se uskuteční 12. 1. 2019
opět v bohutínské sokolovně.
Závěrem bych touto cestou poděkoval všem, kteří nám
byli nápomocní při organizaci plesu a sice TK Bohutín,

Spolku Řimbaba a samozřejmě členům Mysliveckého spolku
Bohutín.
Myslivosti zdar!
Za myslivce jiří Tureček

čarodejnice a Pohádkový les
již tradicí se staly dvě akce,
a to Pálení čarodějnic a Pohádkový
les.
Obě akce jsou hojně navštěvované
především dětmi, které doprovází
jejich rodiče.
určitě stojí za zmínku, že letošní
Pohádkový les navštívil dvojnásobný
počet dětských návštěvníků
než v předchozích letech.
Za organizaci patří dík
především
Robertu Petříkovi
a alče Machalové.

42

Pohádkový
les

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

Lze si u nás po domluvě s výtvarníkem
objednat portrét nebo jiné dílo.

Otevřeno je denně.
Galerii je možno navštívit kdykoliv,
nejlépe však po telefonické domluvě
na telefonním čísle: 723554728.
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vyrážíte na houby? Pak oPatrně na to,
kde budete Parkovat, mohly by se vám Prodražit!
S výskytem lesních plodin se úměrně začal navyšovat
i počet vozidel zaparkovaných nejen na okrajových cestách, ale často i přímo v lese. Řada sběračů si nedělá starosti ani se zákazy vjezdu do CHKO Brdy.
Před několika dny začala houbařská sezóna a ani sběr borůvek není již ničím mimořádným. Řada sběračů se vydává
doplnit své domácí zásoby lesních plodů a někteří z nich se
vydávají i posílit rodinný rozpočet. Okraje lesů jsou obsypány
motorovými vozidly a často některá z nich i blokují, částečně
nebo úplně, cesty vedoucí do lesa. Ti nejodvážnější jsou
schopni i porušovat zákaz vjezdu do chráněných krajinných
oblastí. Výjimkou není ani CHKO Brdy, která se otevřela návštěvníkům po řadě let, kdy zde byl vojenský újezd. Co byste
měli vědět, aby se vám sběračská vášeň neprodražila?
ednoznačně platí zákaz vjezdu motorových vozidel do
CHKO Brdy, pokud nevlastníte výjimku. Ta musí být umístěna viditelně za čelním sklem vozidla. Dalšími pravidly
správného chování v lese se podrobně zabývá Zákon č.
289/1995 Sb.Zákon o lesích a o změně některých zákonů
(lesní zákon).

otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa (v CHKO
Brdy taková místa žádná vyhrazená nejsou!),
• odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
• znečišťovat les odpady a odpadky.
To je jen stručný výčet několika základních pravidel.
Sankce za porušení mohou být od 5.000 až do 15.000,- Kč
Samozřejmě jsou zde i další nařízení a zákazy, které je
třeba dodržovat a vyhýbat se jejich porušování. Například
rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi, jsme se zeptali tiskové mluvčí Policie ČR v Příbrami, por. Bc. Moniky
Schindlové, jak to v současné době vypadá s ukázněností řidičů a návštěvníků CHKO Brdy.
„V období od 1.června do dnešního dne postihli policisté Obvodního oddělení Příbram - venkov již celkem 30 řidičů za porušení zákazu vjezdu motorových vozidel a jednoho návštěvníka
pokutovali za rozdělávání ohně v lese," uvedla na naši otázku.
Dále pokračovala: „Jen za uplynulý víkend bylo pokutováno celkem 12 řidičů za porušení zákazu vjezdu do oblasti CHKO.“
Nezbývá než doporučit řidičům a návštěvníkům této chráV lesích je zakázáno:
něné krajinné oblasti a požádat je, aby využívali parkovišť na
• rušit klid a ticho,
jejích okrajích a zbytečně neporušovali daná pravidla a zá• sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les kazy vjezdu. Ušetří si tím vysvětlování a nemalé peníze. Sou(to se může týkat například sběru tzv. hřebeny),
časně ani nedoporučujeme ve vozidle ponechávat cenné věci,
• jezdit a stát s motorovými vozidly, vstupovat do míst nemuselo by se to rovněž vyplatit. Ne nadarmo se říká a pooplocených nebo označených zákazem vstupu,
licisté na to často upozorňují: „Auto není trezor!"
• vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace
zdroj: www.pribram.cz
nebo doprava dříví,
Info: por. Bc. Monika Schindlová DiS.
• mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni,
- tisková mluvčí PČR Příbram,
na lyžích nebo na saních, kouřit, rozdělávat nebo udržovat
foto: mip a čtenář

vandrujeme sPolečně
V září 2017 jsme přemýšleli, co podniknout za akci, a jelikož je v naší zálibě vandrování, zvolili jsme tuto cestu. Od
této doby proběhlo již několik akcí. Navštívena byla tato
místa: vrch Vojna, Jilma v Lázu, Památník A. Dvořáka.
V průběhu prvních vandrů jsme očekávali nízkou účast,
ale opak se stal skutečností. Na prvním vandru nás už bylo

12, a to nám dodalo energii na další akce. Rok 2017 jsme
ukončili Vánočním večírkem, který se uskutečnil v místní hospůdce Na Hřišti, z kterého si každý odnesl malý dáreček.
Přivítání nového roku jsme pojali v tradičním duchu mnohých z nás, vyrazili jsme z Vysoké Pece na Třemošnou, kde
jsme si opekli vuřty a společně zavzpomínali na minulý rok.
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Následující měsíce jsme samozřejmě neotáleli a vyrazili na
další společné vandrování, a to na Skelnou Huť, Lesopark,
Bílou skálu a vrch Koruna, při kterém jsme ušli nejvíce kilometrů, a to krásných 19 km. Při této akci jsme navštívili rozhlednu Rudolfka, a též jsme byli pozváni panem starostou na
grilování, při kterém jsme si sdělili zážitky z cesty a odpočinuli po náročné cestě.
Nyní se již těšíme na naše další vandrování a vy se můžete
vydat s námi, budeme rádi, když mezi nás zavítají nové tváře.
A jen tak pro zajímavost, na každém vandru každý účastník
v cíli luští námi vyrobenou křížovku. Následně je jeden ze
šťastlivců odměněn.

Najdete nás i na facebooku - Vandrujeme společně! A kdy
budeme mít další vandr? 22. 9. 2018 ve 13:00 hod. je sraz u
Obecního úřadu Bohutín ve Vysoké Peci. Cíl: vrch Vojna, spojeno s opékáním vuřtů.
Za Vandrujeme společně
Šárka Moulisová a Pavla Havrančíková

otevírání fabiánovy naučné stezky

V jeden den se sešly dvě sportovní akce, které končily společně.
12. května se kromě vandrování mohlo usednout na kolo a šlápnout do pedálů se zástupci několika obcí
ze Svazku obcí Podbrdského regionu, jenž sídlí v Bohutíně a jehož předsedou je Ladislav Turek.
Ti totiž otevírali Fabiánovu naučnou stezku v Brdech.
Den plný námahy pak všichni spláchli lahodným zlatavým mokem…
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sPadlé větve na hřbitově
Dne 29. 6. 2018
se na jednom
ze stromů
na hřbitově
ulomila větev
a poškodila (následky
nejsou tak obrovské,
jak to zprvu vypadalo)
dva hroby. Okamžitě
byla odstraněna
zaměstnanci obce.
Po dohodě
s odborníkem
se bude pokračovat
v úpravě
této zeleně.
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velikonoce na řimbabě
I tento rok Spolek Řimbaba o.s. připravil tradiční
Velikonoce na Řimbabě, které se konaly od 1. dubna 2018
vždy. Mohli jste se zúčastnit pletení pomlázek, barvení vajec
a ochutnávek velikonočního cukroví a jiných dobrot.
Vše se odehrávalo v areálu dolu Řimbaba na Vysoké Peci.

sPolek řimbaba
Vážení spoluobčané, čtenáři Bohutínského zpravodaje,
Spolek Řimbaba pořádá v sobotu o pouti (21. 7. 2018)
tradiční, již 10. hornické odpoledne.
Součástí letošního programu bude otevření drobné expozice o historii hornictví v Bohutíně a blízkém okolí v nově
zřízeném archivu obce v podkroví MŠ Bohutín.
Samozřejmě se počítá s občerstvením a prohlídkou všech
expozic, včetně rozhledny. K poslechu zahraje Cirkus Hulata.
Nelze vyloučit další překvapení.
Za Spolek Řimbaba srdečně zve a společně
s ostatními členy se těší na Vaši návštěvu Pepík Kovář.
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fotoPozvánka na nadcházející akce
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fotokronika - dění v obci

Prezidentské volby - členové okrskových komisí.

Informační schůzka s občany - budova Šj.

Zasedání výběrové komise - konkursní řízení na ředitele ZŠ.

Úpravy veřejné zeleně v lokalitě školního hřiště a u kostela.
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fotokronika - dění v obci

Probíhající výstavba chodníku a dešťové kanalizace podél silnice I/18. Obec získala dotaci ve výší 6,7 mil. od MMR ČR.
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fotokronika - dění v obci

Výměna vodovodního řadu v části Vysoké Pece.

Běžná údržba v obci.
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fotokronika - dění v obci

Modernizace budovy a areálu Mateřské školy Bohutín. / Výstavba obecního archívu a dopravního hřiště./

Stavební úpravy v části Vysoké Pece - úprava místní komunikace a parkovacích míst.
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fotokronika - dění v obci

Oprava bývalé budovy politické školy na Vysoké Peci - soukromý investor.

Plánovaný cyklopěší propoj mezi Bohutínem a městem Příbram.

Úprava vodotečí a přilehlých břehů - zahájení stavby srpen 2018.

Čištění požární nádrže.

Úprava obecní plochy v části Tisová.
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fotokronika - dění v obci

Oprava vstupních prostor kotelny a modernizace počítačové učebny v ZŠ Bohutín.

Výměna nevyhovujícího vodovodního řadu v západní části Bohutína.
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fotokronika - dění v obci a okolí

Probíhající oprava Pilského rybníka - investor Povodí ČR.

Plánovaná rekonstrukce Vysokopeckého rybníka - investor SVaK Příbram.

Zahájení výstavby inženýrských sítí a komunikace u Vokačovského rabníka - soukromý investor.

Plánovaná realizace povrchu komunikace I/18
a dešťové vody s výstavbou opěrné zdi - investor ŘSD ČR.

Oprava kříže na místním hřbitově.
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fotokronika - dění v obci

Zakoupení nových vozidel pro SDH Bohutín a SDH Vysoká Pec.

Letošní Memoriál zasloužilých členů - areál fotbalového hřiště.

Letošní brigádníci při práci: Petřík, Gregor, Kubík, Lauterbach v areálu požární nádrže a fotbalového hřiště.

s úsměvem

Naše paní účetní Šedivá poradila zbloudilému polskému mnichovi
kudy dál v pokračování cesty do Itálie.

Málokdo ví, že přes naši obec vede Evropská poutní cesta.
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fotokronika - dění v obci

Oprava povrchu komunikace v Tisové.

Váha v Tisové.

Probíhající rekonstrukce bývalé budovy OÚ - soukromý majitel.
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jihovýchodní obchvat

I v letošním roce pokračují jednání
o jihovýchodním obchvatu silnice 1/18 – 2. část.
Předmětem jednání bylo projednání dokumentace
pro územní rozhodnutí.
jednání opětovně sjednal investor celé akce,
kterým je ŘSD, a zúčastnila se jej i projekční firma,
která zpracovala výše uvedenou dokumentaci.
Na jednání se podíleli i zástupci města a obcí,
jichž se realizace obchvatu týká.
Taktéž byli přítomni majitelé nemovitostí,
kterých se týká samotná výstavba obchvatu
ohledně majetkoprávních vztahů.

Plánovaná instalace úsekových měřičů v obci ve spolupráci s Policií ČR a městem Příbram.
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5. výročí v barevném Provedení
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Studio Relax
Vysoká Pec 89 l tel.: 731 722 480

Krásné a pohodové prázdniny
a hodně odpočinku
Vám přeje Eva Plášilová

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

Přijďte si zarelaxovat a načerpat energii.

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

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

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

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

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

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

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

www:plosiny-stepanek.webnode.cz
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