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Srdečně Vás zveme
na ,,Vánoční setkání“ v Bohutíně
dne 21. prosince 2016 v 17:00 hod.
v kostele svaté Maří Magdalény

zahájení:
P. Robert Cieszkowski
vystoupení:
Základní umělecké školy
Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem,
pobočka Základní škola Bohutín
- dětské kytarové vystoupení, flétna a klavír

Od 18:00 hod.
náves u budovy školní jídelny

- přivítání
starostou obce
- trubači
- vystoupení dětí
z Mateřské školy
Bohutín
a Základní školy
Bohutín

25. 12. 2016 - neděle, Boží hod vánoční,
mše svatá od 11:00 hod.
26. 12. 2016 - pondělí, mše svatá od 11:00 hod.
1. 1. 2017 - neděle, Rybova Česká mše vánoční od 14:00 hod.

slovo stARosty
Vážení spoluobčané,
máme tu prosinec - poslední měsíc roku. Dovolte mi, abych vám
při této příležitosti opět popřál vše nejlepší k nadcházejícím vánočním svátkům. Období adventu je časem, kdy bychom se měli
pozastavit, zhodnotit nejen uplynulý rok, ale i ten letošní. Připomenout si, co se nám povedlo a co je potřeba zlepšit. Když budeme hodnotit letošní rok, tak musíme říci, že byl pro naši obec
opětovně úspěšný. Přes všechny problémy se nám v Bohutíně
stále daří realizovat připravené projekty, na které získáváme dotace s naší finanční spoluúčastí.
Je tomu 10 let, kdy jsem usedl do křesla starosty, myslím, že
věci, které byly naplánovány z krátkodobého, ale i dlouhodobého
hlediska, se nám více jak z 80% podařilo splnit.
Děkuji všem, kteří se na těchto akcích podíleli, a za trpělivost
těm, kteří byli těmito akcemi jakkoliv nepříjemně dotčeni, bohužel zlepšovat technický stav infrastruktury není možný bez
větších či menších omezení. Mýlil jsem se v jedné věci, kdy jsem
se domníval, že se nám podaří realizovat modernizaci obecních
budov a obecní infrastruktury v horizontu 10 let zcela bez problémů. K dnešnímu dni máme hotovo přibližně 80% výše uvedených plánů.
Z plánovaných akcí letošního roku se nám podařilo dokončit
výstavbu nové čistírny odpadních vod v lokalitě Vysoké Pece u
Vokačovského rybníka /Drozďák/ s kapacitou pro všechny části
obce, tj. Tisová, Havírna, Vysoká Pec a samotný Bohutín. Na výstavbu výše uvedené stavby byla využita fin. dotace 10 mil. Kč ze
strany poskytovatele Krajského úřadu Středočeského kraje.
Jenom pro zajímavost, kolik úsilí je zapotřebí nejprve k podání
žádosti , následně dotaci získat, realizovat stavbu, splnit veškeré
nutné podmínky přidělení a následně získat samotné fin. prostředky do majetku obce, ale stačí se podívat na stránky obce,
kde je vyvěšen zápis provedené kontroly ohledně výše uvedené
akce ze dne 22. 8. 2016.
Dále byla zahájena stavba po více než šestiletém úsilí a bezvýsledných žádostí o dotaci na náklady obce - stavba chodníku
podél silnice I/18 - I. etapa. Můžeme konstatovat, že k dnešnímu
dni je stavba zcela dokončena a řádně zkolaudována. Chodník
tím byl dán do trvalého užívání nejen občanů Bohutína, ale i
všech návštěvníků naší obce. Ohledně zvýšení bezpečnosti silničního provozu je to nejvýznamnější akce za uplynulých 10 let.
Dále byla taktéž dokončena i generální oprava poslední neopravené obecní budovy hostince a hasičárny ve Vysoké Peci.
K dnešnímu dni byla stavba opět řádně zkolaudována a dána do
trvalého provozu. Jediná fasáda není opravena pouze na obecní
budově hasičů v Bohutíně /předpoklad opravy 2017/.

Bohužel musíme konstatovat, že obec obdržela dopis od Ministerstva zemědělství ČR ohledně nepřidělení dotace na výstavbu II. etapy splaškového kanalizačního řadu v části Vysoké
Pece, kde by se po realizaci následně pokračovalo se stavbou po
jednotlivých částech.
K dnešnímu dni jsme zatím neobdrželi žádné písemné stanovisko od Ministerstva pro místního rozvoj ČR, kde má obec
požádáno o fin. dotaci ve výši 9 mil. Kč na výstavbu II. etapy
chodníku podél silnice I/18. Držme palce, aby obec byla alespoň
s touto žádostí úspěšná a mohla v následujícím roce 2017 zahájit výstavbu II. etapy a tím pádem dokončit celý chodník podél
hlavní silnice.
Pokud se obci bude dařit jako doposud, bude možno konstatovat, že v horizontu 2 až 3 let bude vyměněn veškerý nevyhovující vodovodní řad v celé obci z azbestocementového potrubí za
zcela nový materiál splňující ty nejpřísnější normy. V letošním
roce jsme se zaměřili na lokalitu západního Bohutína. Stavební
práce byly zdárně ukončeny a získaná dotace od Svazku pro vodovody a kanalizace Příbram byla již připsána na účet obce v celkové částce 250 tis. Kč.
Prioritou i nadále zůstává řešení modernizace infrastruktury
/vodovod a kanalizace, chodníky a komunikace, obecní budovy
a areály nacházející se v obci/. Pro letošní rok byla opět samozřejmostí finanční a technická podpora Spolku Řimbaba, sportovních klubů a všech sportovních, společenských a kulturních
aktivit v obci. Bez této podpory by dění v obci muselo být bohužel značně omezeno.
V současnosti již není potřeba mluvit o akcích, ale pokud mají
spoluobčané chuť, je zapotřebí je podpořit svou osobní účastí.
To je ta nejlepší odměna všem organizátorům a účinkujícím. Nejbližšími nadcházejícími akcemi jsou „Vánoční setkání“ dne 21.
prosince v kostele sv. Máří Magdalény a návsi u budovy školní
jídelny s bohatým programem zakončeným ohňostrojem, dále
pak Vánoce na Řimbabě a pomalu se budeme připravovat na tradiční maškary a další již tradiční akce v nadcházejícím roce, ale
v neposlední řadě i společenské události, kterými jsou vítání občánků, konání svateb, setkání seniorů při příležitosti jejich životního jubilea a mnoho dalších akcí. Letos jsme prvně mohli
zhlédnout vánoční koncert dechové hudby (Rožmitálské Venkovanky) v našem kostele dne 4. prosince a velice vydařenou akcí
na zakončení prázdnin dne 3. září byla Pohádková louka, Neckyáda a letní kino u Vokačovského rybníka. Zpestřením nám
bylo nahlášení bomby a za asistence Policie ČR byla následně
prohledána jednotlivá restaurační zařízení v obci. Pachatel byl
vypátrán a doufám, že do budoucna i značně poučen. Poděkování patří v prvé řadě Policii ČR za jeho dopadení. Další úspěšnou
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akcí, která se poprvé konala dne 15. října v areálu Řimbaby, byla
„Řimbabská zelňačka“. Vše nasvědčuje tomu, že v budoucnu,
doufejme, budeme mít nové tradiční akce.
V tuto chvíli pracujeme projekčně na zpracování záměru zvýšení bezpečnosti u základní školy a budovy kostela a na projektu
místní komunikace a parkovacích míst v lokalitě Vysoké Pece a
západní části Bohutína.
Je potřeba zmínit taktéž plánovanou opravu Vysokopeckého
rybníka, kde je investorem stavby z pozice majitele Svazek pro
vodovody a kanalizace Příbram. V tuto chvíli, dle sdělení majitele
bývalé budovy politické školy ,,Rozetu“ p. Kortána, probíhají přípravné práce pro zahájení generální opravy celé budovy a přilehlého okolí.
Dokončujeme podzimní údržbu a ve spolupráci se Zemědělským družstvem Bohutín a pracovníky p. Řezníčkem a p. Mezerou se plně připravujeme na zimní údržbu v obci.
V letošním roce byla provedena opětovně nová výsadba
zeleně, uvítáme nejen k tomuto záměru, ale i ke zpracovávanému
výhledu obce do r. 2020 podněty od vás spoluobčanů ohledně
realizace konkrétních záměrů, které by se měly týkat nás všech.
Hospodaření obce s finančními prostředky je velmi dobré, a
to i v rámci celorepublikového měřítka. Obec nedluží žádné finanční prostředky a jeho dlouhodobý výsledek hospodaření s finančními prostředky je bezmála 20 mil. Kč /viz zápis finančního
výboru ze dne 10. 8. 2016/.
V loňském roce jsme obdrželi ocenění Ratingovým ,,Bplus“,
jehož se může pyšnit pouze necelých 10% obcí v celé ČR, totéž
platí i v roce letošním.
Obec zatím nebude zvyšovat koeficient daně z nemovitosti
ani poplatek za svoz TKO, naopak by ráda úplně zrušila některé
poplatky /viz předložené aktualizace některých vyhlášek/.
Nejvýznamnější výroční akcí byla oslava 90 let masopustu a
130 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Bohutíně v červnu
letošního roku a již v tuto chvíli probíhají přípravné práce na
oslavu 85. výročí SK Litavanu Bohutín.
V příštím čísle zpravodaje bychom Vám rádi představili formou rozhovoru všech 11 členů zastupitelstva obce. Pokud budete mít konkrétní dotazy ze strany čtenářů a občanů Bohutína,
stačí zaslat email na obec a tyto dotazy budou součástí položených otázek na všechny členy zastupitelstva.
Taktéž probíhají projektové práce na realizaci společné infrastruktury mezi obcí Bohutín a městem Příbram – propoje cyklostezky a chodníku v lokalitě Vokačovského rybníka směrem
k sídlišti Drkolnov. Vybudování tohoto záměru předpokládáme
v časovém horizontu 2 let. Dále bude zahájena aktualizace územního plánu obce Bohutín ve spolupráci s městem Příbram odborem rozvoje a územního plánování. Bohužel stále není většina

vlastníků majitelů pozemků v katastrálním území Bohutín pro
zahájení komplexní pozemkové úpravy. Nutno podotknout, že
byly ve středu rozšířeny úřední hodiny do 17:30 hod.
V zimním období bude zpracován záměr obce na vybudování
archivu v nevyužitých půdních prostorách budovy mateřské
školy. Získali jsme již mnoho cenných historických dokladů,
které budou základním kamenem při realizaci výše uvedeného
záměru. Rádi bychom oslovili nejen všechny občany Bohutína,
ale všechny, kteří mají jakékoliv historické materiály týkající se
života v obci a okolí, aby je darovali, popř. pouze zapůjčili, a
mohli tak pomoci ukázat vývoj a život obce a jejich občanů.
Nenechme se znechutit ani otrávit dnešní chvílemi vypjatou
společenskou náladou, kdy někdy zdravý selský rozum jde bohužel stranou. Dalekosáhle bych mohl vyprávět o smysluplných
dotacích, jejichž samotné přidělování a následné účelné využití
- je někdy mimo realitu. Sami dnes vidíme, jak hospodaří někteří
naši domácí a evropští představitelé placení ze společných daní.
Místo toho, aby byl jakýkoliv systém zjednodušen a aby mu
byl dán jasný a srozumitelný řád, je tomu ze zkušenosti spíše
naopak a v právních předpisech se neorientují samotní právníci,
natož pak běžný občan.
Dovolte mi dále upozornit, že obec vydala kalendář na rok
2017 na téma významné budovy v obci. Jelikož kalendáře vyhotovené na rok 2013, 2014 a 2015 měly veliký ohlas a dění v obci
je rok od roku pestřejší, rozhodli jsme se k dalšímu vydání.
Vážení občané bohutínští,
přeji vám, abyste v období vánočním našli čas na setkání,
které jsme letos již po šesté připravili
v kostele sv. Máří Magdalény a na návsi v Bohutíně
ve spolupráci s Mateřskou školou Bohutín,
Základní školou Bohutín, Základní uměleckou školou
Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem,
hasiči a římskokatolickou farností.
Kdo bude mít chuť a bude plný sil,
může se vydat s partou nadšenců
dne 25. prosince na tradiční výšlap
zdolání nejvyššího vrcholu Brd Toku,
kde je pro všechny účastníky jako odměna
připraveno malé občerstvení.
Rovněž vám všem přeji co nejhezčí prožití adventu i Vánoc.
A samotné přání roku 2017 na závěr:
„Říká se, že když je člověk zdravý, má tisíc přání,
když je nemocný, má pouze jedno.“
Přeji nám všem, abychom měli nejenom tisíc přání,
ale aby se nám i plnila.
Ladislav Turek
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pRoMěny životA v nAší DoMovině
Aneb tRochu vZpoMínání
Můžeme vnímat, prožívat, směrovat,
ale zastavit nebo vrátit čas,
nebo jen opravit a opakovat však nelze nic!

Nám, starým, se ale vybaví dobře známé dřevěné (zelené) lavice s kalíškem pro inkoust, kde se sedělo po třech, nebo čtyřech, dnes je najdeme jen v muzeu. V taškách školáků bychom
marně hledali dřevěný malovaný penál. Při běhu nebo rychlé
chůzi s taškou na zádech v něm pěkně klapala náplň (namáčecí,
nasazovací pero a tužka, nebo pastelky).
V suterénu školy je tělocvična a keramická dílna, v půdním
prostoru družina a ředitelna.
Po výuce se děti přesunou do družiny a tam si mohou hrát.
Jsou pod péčí a ochranou vychovatelek. Na zahradě, kde jsme se
učili základům „mičurinského“ hospodaření, jsou lavičky, skluzavky a prolézačky, altánek i malé hřiště s basketbalovým
košem.
Vzpomínáte, jak my, generace poválečných dětí, jsme po vyučování pospíchali domů a pěšky, třeba až do Modřovic, Narysova, Lázu nebo Kozičína, kde na nás čekala řada domácích
povinností a úkolů? Pomáhalo se na poli nebo s přípravou
krmení pro zvířata, pásly se husy nebo kozy a bylo potřeba nanosit dříví k zatápění nebo voda k denní potřebě či zvířatům.
Tolik jsme pospíchali, aby nám zbyl čas na hry a dovádění.
Po válce byla jedna místnost, hned vedle vchodu v Národní
škole a pro nás byla mateřskou školou. Měli jsme tam stolečky,
židličky a i dřevěnou zástěnu s okénkem, ve kterém se někdy
objevily loutky a Kašpárek nám představoval pohádku, již nám
paní učitelka zahrála. Svačinku jsme si nosili z domova
a po dvanácté „hajdy“ domů, pěšky a třeba i přes les. Nebyly
žádné svačinky ani obědy ani žádné „po O“ nebo odpočívání po
obědě s čtenou pohádkou od paní učitelky.
MNV (Místní národní výbor) zakoupil pro novou školku dům
v Bohutíně. Dům vyžadoval přestavbu, a tak se rozhodlo, že
bude školka na faře a také byla, ale dočasně, než byla postavena
zcela nová budova, současná Mateřská škola na Vysoké Peci.
Mateřská školka však zažila ještě jednu etapu stavby nové budovy hned v sousedství, ale později ze záměru sešlo a postavená
budova byla prodána. Také prý bývala školka v předsálí sokolovny. Inu, zažila mnoho stěhování napříč naší obcí. V dnešní
budově školky najdeme krásně barevně laděné a vyzdobené prostředí, s novou ložnicí a sociálním zařízením i v poschodí, a
navíc má u budovy vlastní „hrací“ zahradu.
Bohutínskému návrší vévodí přestavěný kostel sv.
Máří Magdalény s přilehlým
hřbitovem. Kostel je osvětlený a večer nebo v noci jeho
silueta krásně vyniká,
zvláště ve směru od Vysoké.
Ani se nedivím mistru Antonínu Dvořákovi, že sem rád
zavítal a s tehdejším ředitelem školy Karlem Petákem
našli společnou notu pro
muzicírování.
Kostelní hudba a hudba
vůbec byla a je obrazem
vzdělanosti a umění v tom
kterém kraji.
Skvělých muzikantů se u
nás našlo dosti (Sokolové,

To vše si uvědomíme, když vezmeme do ruky „náš bohutínský kalendář“. Dovolím si malé vzpomínání na své dětství
a známá místa rodné vísky propojit s dnešní proměnou.
Kalendář nás provází místy našeho domova, upozorní na
nové, připomene starý původ a vznik významných budov a míst.
Život v hornickém kraji, v podhůří brdských lesů, masivu,
který přenechával své místo chudým políčkům, pastvinám i pozemkům pro stavbu domků. Místa, kde kamení a hlína z podzemí byly dobývány a odváženy na světlo denní, tvořily tak nový
povrch a tvar krajiny; haldy, vznikající i odstraněné, přirozená

hranice obcí. Mozoly a pot lidí vytvářily ráz našich vesnic
- Tisové, Bohutína, Havírny i Vysoké Pece.
Koloběhem přírody propírané vody Pecováku, Drozďáku
i stále utíkající Litavky a Pstruhového potoka, známá místa kdyby ta mohla vyprávět. Určitě by nám připomněla kouzelný
svět bezstarostného dětství a mládí.
V kalendáři vidíme, jak stařičká kamenná škola je nyní
rozsvícena novou fasádou, je rozšířena a zcela přebudována
s moderním vybavením. Je propojena s celým světem.
Elektronická zařízení a bílé tabule, na nichž se nedá psát bílou
křídou, ale opět zvláštními elektronickými tužkami, nás uvedou

do neznámého světa. Děti ale všemu nadšeně rozumějí a sledují.
Břidlicová tabulka, kterou jsme ještě po válce nosili do školy, jim
nic neříká. Místnost pro rozdělování svačin a nalévání dobrého
kakaa nebo mléka se nyní proměnila v žákovský klub a družinu.
V některých třídách jsou koberce. Tam mohou děti sedět na
zemi i při výuce, lavice jsou postaveny po obvodu místnosti.
Všichni na sebe vidí a mohou si povídat, pomáhat si a vzájemně
se kontrolovat.
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Stodruháci, pan Pečený – jeho dcera Jiřinka Aksamitová je pokračovatelka rodinné tradice). K těm nejslavnějším hudebníkům
z nedávné doby však patřil pan Karel Šuchman. Byl ředitelem
rožmitálské ZUŠ a založil Festival dechových hudeb mladých při
hudební škole, letos byl pořádán již XXVIII. ročník. Jeho odkaz
zůstává stále živý, a to je moc dobře.
Která vesnice se může pochlubit dvěma krásnými rybníky a
v záloze jsou ještě dva v lesích. Za to opět vděčíme dolování a
kupodivu záměru neutopit „těžní jámy“, když bylo potřeba další
a další vody k odčerpávání té vody důlní. Proto byly postaveny
i rozšířeny naše rybníky: Pecovák, Vokačovský, Lázský a Pilský.
Důmyslné propojení „strouhami“, tiše plynoucími širokým obloukem od Pilského rybníka až na Březové Hory, byl vlastně otevřeným vodovodem, tekoucím vlastní silou - samospádem.
Škoda, že nezůstaly funkční, aby dnes v tropickém létě zchlazovaly a také pomohly zásobit vodou vyprahlou krajinu. I prát
a bělit prádlo se k nim chodilo, byli v nich raci a rybky. Pecovský
rodák, hormistr J. A. Alis byl tím moudrým myslitelem, rádcem
a hybnou pákou důlního pokroku celého rudného revíru. Na
Řimbabě se lze nejen o něm dozvědět více informací.
Opět Rudným dolům vděčíme za rozšíření Vysoké Pece
a přilehlého sídliště.
Hornické učeliště s internátem a nabízené byty k nám přivedly nové obyvatele – horníky. Doly umožnily hornickým
učňům získat výuční listy a daly mnoha lidem práci. Učiliště
a internát se dnes proměnily na obecní byty. Obecní úřad a
obecní knihovna i byty jsou majetkem obecním; bývalá tělocvična, třídy, sborovna a samostatně stojící budova, kdysi dílna
pro potřeby učiliště, jsou, jak je v kalendáři napsané, majetkem
Ladislava a Tomáše Ricových. Parková úprava kolem a dětský
koutek slouží jako přívětivá odpočinková zóna.
Sídliště vyniklo také v plné kráse novotou zářících fasád „činžáků“ a uklizenými trávníky kolem nich.
Přibyla řada nových domů a stavba domečku u Vokačovského
rybníka značí, že jsme ochraně životního prostředí o krok blíž,
neboť byla postavena nová čistírna odpadních vod, na níž je
zatím napojena kanalizace z obydleného sídliště. Přejme si, aby
se tohoto řešení dočkala postupně celá obec. Aby i ti neukáznění, kteří nevědí, že na každičký odpad z domácnosti máme řešení, že kontejnery nejsou jen na PET lahve, ale i na zahradní
odpad, který „oni“ pěkně uklidí ze své zahrádky a šup s ním za
plot nebo do lesa, a nevědí, že i vzhled míst v našem okolí svědčí
o inteligenci, schopnostech a charakteru nás všech lidí sdílejících tato místa jako domov.
Zemědělské družstvo - kravín: celý komplex kravína s elektronicky ovládanými prvky na krmení a dojení, se skladovacími
budovami a silážními jámami. Nemůžeme přehlédnout pěkná
stáda pasoucích se krav v blízkém okolí a na pastvině jsou rovněž stáda ovcí, i když patří soukromým zemědělcům. Velké

změny nastaly i v zemědělské činnosti: nové technologické postupy ve zpracování půdy i v samotné péči a v chovu užitkových
zvířat.
Mohutné a výkonné moderní stroje zastanou postupy a
úkony, které se dříve vykonávaly ručně s námahou a vypětím
sil. Jaké to bylo ulehčení práce, když na žně kdysi vyjel „samovaz“, …. a dnes obilí hravě sklidí a vymlátí kombajn. Sekání sena
kosami a sušení hráběmi můžeme vidět jen ve starém ﬁlmu. Mohutné balíky trochu osušeného sena anebo balíky v igelitovém
obalu jsou nezbytnou kulisou luk a pastvin a my víme, že dobytek si na nich pochutná stejně jako na voňavém senu.
Majestátní bývalá těžní věž Rudolfky, také trochu změnila
svůj vzhled. Mění se i okolní šachetní budovy a jsme v očekávání, jaký bude nový „kabát“ a funkce tohoto místa.

Zvláštní pozornosti se těší exotičtí velbloudi s velikýma,
moudrýma očima, které jsme mohli zblízka obdivovat i v masopustním průvodu začátkem tohoto roku. Pozornost si zaslouží
i oslíci a skotačivá kůzlata, pasoucí se v okolí, cestu sem si již
našla nejedna rodinka s dětmi. Takovou „zoo" by žádný horník
z Rudolfky jistě nepředpokládal.
Vybrala jsem jen malou část, kterou všichni známe, a jistě mi
dáte za pravdu, že je náš domov půvabný - svými místy i hradbou všeobjímajících lesů. A to jsem nepopsala další místa pro
sportování, odpočinek a zábavu nebo jen pro posezení s přáteli.
Určitě sami víte a to své milé místečko Vašemu srdci nejbližší si
vyhledáte.
Přeji Vám, abyste si své milé místo nejen dobře zvolili, ale i
svůj domov chránili, zvelebovali, a tak jej pro sebe i své děti uhájili.
Vše dobré, pohodu a zdraví
nejen o Vánocích a v příštím roce
přeje Olga Říhová, kronikářka.

vánoce v pRůběhu čAsu
První písemný dokument dokládající přímo slavení Vánoc je
Filokalův Chronograf z roku 354, když uvádí narození Krista
mezi oslavami mučedníků římské církve. Tento údaj znamená,
že oslavy Vánoc byly nejpozději v tomto roce, ale je pravděpodobné, že se odehrávaly již dříve. Chronograf je iluminovaný rukopis, ilustrovaný kalendář, který byl sestaven v Římě a
obsahuje seznam výročních dnů, seznam biskupů římských a
odkazuje na oslavy narozenin Spasitele 25. prosince. Východní

křesťané slavili narození Krista jako součást Zjevení Páně 6.
ledna.
V raném středověku byla oslava narození Páně méně významným svátkem než Epifanie, tj. Zjevení Páně dne 6. ledna,
který je v západním křesťanství zaměřen na návštěvu mudrců.
V průběhu času však vánoční svátky nabývaly na významu. Čtyřicet dnů před Vánoci se stalo obdobím „čtyřiceti dnů svatého
Martina“ – začínalo 11. listopadu na svátek sv. Martina z Tours

7

Písmáky je hojně popisován zvyk pohostinnosti, kdy křesťané byli na Štědrý večer otevřenější potřebám ostatních a
ochotněji otvírali své domovy, srdce i váčky s penězi a každý potřebný dostal občerstvení. Popsán je v tomto období také zvyk
obdarovávat své blízké především voňavými dárky, které byly
vloženy mezi dvě misky. Je však popisováno, že do 16. století
mívaly dárky charakter úplatků – obdarovávali podřízení nadřízené, poddaní dávali dárky vrchnosti a úředníkům. Česká
šlechta např. posílala v 17. století rakouské císařovně k Vánocům 60 kvíčal a 10 koroptví. Vánoční dárky úředníkům nazývali Češi „hafalance“ a jejich cílem bylo získat vstřícnost
úředníků k prosbám měst. Zvyk rozdávat dárky dětem se ujal
až v 19. století.
Ve středověku stlali křesťané také slámu na podlahu
obydlí i kostelů jako památku na místo narození
Krista ve chlévě. Bylo zakázáno zametat, neboť duše
zemřelých na Štědrý večer
pobývají mezi živými a
mohly by být zraněny nebo
vymeteny z domu. Hospodyně nesměla vstávat od
stolu během štědrovečerní
večeře – jinak by slepice neseděly na vejcích. Dále bylo
zakázáno kýchání – lidé se
obávali, že by někdo v místnosti mohl zemřít. Nikdo

a nyní ho známe jako adventní období. Kolem 12. století byla
tato tradice znovu změněna na Dvanáct vánočních dnů, které
se v liturgických kalendářích slaví jako Dvanáct svatých dnů (25.
prosince až 5. ledna).
Významnost Štědrého dne pak byla zvyšována po korunovaci Karla Velikého na Štědrý den roku 800 a také např. Vilém
Dobyvatel byl korunován na Štědrý den roku 1066. Význam
Vánoc stoupal a kronikáři začali v průběhu středověku uvádět,
kde který magnát slavil Vánoce i co bylo na talíři dobrého.
Ve středověku byly Vánoce veřejné svátky, jako ozdoby se používaly především břečťan, cesmína a jiné stálezelené rostliny.
Dárky si dávali především lidé ve vztahu nájemce - pronajímatel. Střídmost v jídle a pití vystřídaly v 17. století např. v Anglii
opulentní večeře a složité maškarády, ale také celonoční divadelní hry.
Během reformace v 16. – 17. století vyměnilo mnoho protestantů nositele dárků na Ježíška nebo Jezulátko, a datum rozdávání dárků se změnil z 6. prosince na Štědrý den.
Na území Čech, Moravy a Slezska bylo ve středověku
dodržováno zejména bdění – vigilie a půst. Bylo zvykem,
že kněží a žáci chodili v předvečer Narození Páně kalendovati (koledovati) po domech, které byly vyzdobeny
chvojím jehličnanů. Podávalo se mnoho jídel, která měla
obřadní charakter - často to byly oplatky s medem, jídla
s česnekem a houbami (např. houbového - černého kubu
známe dosud). Podávala se také kaše – prosná, krupičná
nebo hrachová, které měly být symbolem hojnosti. Součástí večeře bylo sušené vařené ovoce. O Vánocích věřící
pojídali vánočky, koláče a velké bílé chleby, které ležely
na stole s nožem, a každý si mohl ukrojit podle libosti.
Čeští křesťané se v předvečer svátku postili „až do
hvězdy“ a děti strašili, že na Štědrý večer přijde svatý
Šprech a provrtá jim břicho, aby si ověřil, že půst byl
opravdu řádný a poctivý.

z rodiny také nesměl u štědrovečerního stolu sedět čelem naproti dveřím
z ulice – mohl by do roka zemřít.
Byly však také vánoční zvyky, které
podle písmáka ďábel obracel v negativní – např. držení ruky na měšci s penězi nebylo proto, aby ruka byla
připravena rozdávat, ale aby mohla
míchat penězi a majiteli jich neubylo,
ale rozmnožily se. Stejný význam měl
zvyk pokládat peníz pod talíř.
Do 17. století byl středobodem vánočních oslav kostel, kde byl vystaven
betlém, byla sloužena slavná štědrovečerní mše a hrály se zde také církevní
vánoční hry. V 17. století se oslavy přesunuly do rodin, kde bylo oslavováno narození Jezulátka, rodinné štěstí a pospolitost. Také se o Vánocích vítal návrat Slunce
a rovněž s tím byly spojeny různé zvyky a obyčeje. Ale o nich
zase až příště.
Přeji Vám všem,
abyste o Vánocích oslavovali
nejen narození Spasitele, ale také rodinné štěstí
a radovali jste se, že je můžete prožít s těmi
Vám nejmilejšími. Přeji Vám do roku 2017
především pevné zdraví, pohodu a radost.
A pokud se štěstí a klid z Dvanácti vánočních dnů
přenese do všech dvanácti měsíců nadcházejícího roku,
bude to jen a jen dobře.
PhDr. Eva Kubíková
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pRotipovoDňová koMise
V letošním roce byl aktualizován protipovodňový plán. Vzhledem k určitým změnám bylo nutné, aby si celá povodňová komise prošla terén a zjistila, která místa jsou kritická. Také se
tato „akce“ zaměřila na místa, která je nutné „vyčistit“.

Ve čtvrtek 27. 10. 2016 nasedla početná skupinka do hasičské
Avie SDH Bohutín a projela trasu od hájovny p. Varvařovského
k Vysokopeckému rybníku. Přesně o měsíc později se vrhli hasiči jak z SDH Bohutín, tak z SDH Vysoká Pec na vytipovaná
místa a provedli prořezávku a čištění.
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volby Do ZAstupitelstev kRAjů 7. A 8. říjnA 2016
Ve dnech 7. a 8. 10. 2016
se na celém území
České republiky
konaly volby
do zastupitelstev krajů.
I u nás se volilo,
a to do zastupitelstva
Středočeského kraje.

V Bohutíně byly otevřeny
2 volební místnosti
pro 2 volební okrsky,
jedna v Bohutíně ve školní jídelně
a druhá ve Vysoké Peci
v budově Obecního úřadu
Bohutín.

10

choDník
Šest písmen abecedy, obyčejné slovo. Chodník - někde
samozřejmost, někde dlouholetý sen a výsledek mnohaletého
úsilí. V každém případě při hustotě dnešního provozu nutnost
zejména v obcích, jako je ta naše.
Pokud si dobře vzpomínám, a paměť mi vcelku slouží,
o zvýšení bezpečnosti chodců v Bohutíně se snažili již naši
otcové. Před 50 lety, kdy jsem začala chodit do místní školy,
jsme většinou šlapali všichni pěšky a vyhýbali se autům, i když

jich jezdilo méně než dneska. Pravda, bylo možné tehdy ještě
chodit kolem sokolovny, cestou, která vedla kolem stavení,
kde dnes bydlí Baarovi, nebo po lukách, kde byly pěšinky a lávky
přes Litavku (nic z toho dnes již nenajdeme). Ovšem zacházka
to pro malé dětské nožky byla značná a v zimě se tyto cesty
nedaly využít vůbec. A tak tátové chodili na úřady, žádali
a prosili, aby se alespoň ve vsi snížila rychlost, objevila se policejní hlídka (tehdy hlídka Veřejné bezpečnosti) a dohlédla
na bezpečnost dětí a postavil se chodník. Nic z toho se nepodařilo, asi nebyla vůle nebo peníze, nevím. A tak jsme uskakovali
a vyhýbali se autům a bohužel občas došlo k neštěstí v podobě
zranění chodce nezodpovědným řidičem.
Jsem opravdu velmi šťastná (a se mnou jistě další občané),
že se současnému vedení obce podařilo vystavět chodník
v polovině obce, a těším se, že v příštích letech bude stavba
dokončena. Věřím také, že se podaří vybudovat obchvat
Příbrami, který by měl velmi významně ulevit dopravě
v Bohutíně. Vždyť bezpečnost lidí i zlepšení životního prostředí
stojí výš než údajně hezký pohled na šňůru svítících aut
jedoucích od kostela.
PhDr. Eva Kubíková

Zápis finAnčního výboRu obce bohutín
Ze Dne 10. 8. 2016
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bohutín ze dne 22. 6. 2016 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.

schválené výdaje: 34.419.800,- Kč

Kontrolu provedli:
za finanční výbor
předseda: Martin Štěpánek
členové: Mgr. Bohumila Nezbedová, Josef Šimánek

schválený přebytek

skutečné příjmy k 30. 6. 2016

24.425.207,66 Kč

skutečné výdaje k 30. 6. 2016

17.765.595,05 Kč

1.442.500,- Kč

přebytek 6.659.612,- Kč

- Čerpání skutečných výdajů k 30. 6. 2016 je v souladu se schváleným
rozpočtem obce na r. 2016 a platným rozpočtovým opatřením č. 1 a č. 2,
- Hospodaření s finančními prostředky v r. 2016 je v souladu s platným
usnesením rozpočtu obce na straně příjmů a výdajů.

za obec
starosta: Ladislav Turek
účetní: Marie Šedivá
2.)
Předmětem kontroly v souladu s výše uvedeným usnesením obce a platnými
právními předpisy bylo hospodaření obce s finančními prostředky v r. 2016,
rozpočtové opatření č. 1 a skutečné plnění schváleného rozpočtu obce na rok
2016.
1.) Plnění schváleného rozpočtu obce ke dni 30. 6. 2016.
2.) R. 2016 – účetní doklady /faktury přijaté, vydané, peněžní deník – příjem
a výdej/.
3.) Využití účelnosti fin. prostředků u akcí: oprava vodohospodářského
majetku v obci na r. 2016 a ukončení stavby nové ČOV v lokalitě
Vokačovského rybníka.
4.) Stav fin. prostředků pokladny obecního úřadu ke dni 10. 8. 2016
a její skutečný stav.
1.)
Na základě schváleného rozpočtu obce ze dne 30. 3. 2016 byla provedena
kontrola plnění dle schváleného rozpočtu obce na r. 2016:
schválené příjmy: 35.862.300,- Kč

Kontrola byla provedena u účetních dokladů v měsíci ledenu a červnu – formální náležitosti, faktury a účetní doklady /viz účetní deník/ – bez závad.
3.)
Využití účelnosti finančních prostředků u akcí: oprava vodohospodářského
majetku v obci.
Oprava vodohospodářského majetku v lokalitě západní části Bohutína – na
základě žádosti obce ze dne 27. 1. 2016 č. j. 11/2016 na Svazek byla dne 17.
května 2016 schválena valnou hromadou Svazku dotace ve výši 250.000,- Kč na
výše uvedenou akci. Dohoda o poskytnutí finančních prostředků na prostou reprodukci vodohospodářského majetku nebyla podepsána ze strany poskytovatele ani ze strany příjemce, jelikož návrh dohody nebyl do dnešní doby
poskytovatelem předložen.
Na základě uzavřené příkazní smlouvy s Ing. Miroslavem Běhounem z 10. 2.
2016 ohledně organizace veřejné soutěže malého rozsahu na dodavatele stavebních prací v celkové částce 16.5000,- Kč bez DPH proběhla soutěž s celkovými
náklady na akci „oprava vodohospodářského majetku“ za cenu 5.000,- Kč bez
DPH.
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Na základě poptávky investora byly osloveny 3 firmy, předloženy byly 2 nabídky
na realizaci stavby. Protokoly o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek hodnotící komisí jsou založeny v budově Obecního úřadu Bohutín ve Vysoké Peci č.
p. 140.
K dnešnímu dni byly práce řádně zahájeny a ukončeny.

Závěr:
Postupováno bylo v souladu s platnou právní legislativou, usnesením Zastupitelstva obce Bohutín a schváleným rozpočtem.
Hospodaření s majetkem je prováděno řádně, účelně a transparentně.
Zastupitelstvo obce Bohutín bude seznámeno s výsledky kontroly na nejbližším
jednání.

Nabídky podaly 2 firmy, ceny jsou uvedeny bez DPH:
4.)
1.SčV a. s., Ke Kablu 971, Praha 10

1.758.387,82 Kč

Kaiser s. r. o., Nádražní 753, Rožmitál pod Třemšínem

1.830.223,93 Kč

V hospodaření obce Bohutín byl k 30. 6. za rok 2016 zjištěn přebytek
6.659.612,- Kč. Součástí rozpočtu jsou provedené změny dle rozpočtového opatření č. 1 ze dne 2. 5. 2016 a č. 2 ze dne 22. 6. 2016.

Smlouva o dílo podepsána ze strany zhotovitele dne 1. 4. 2016 a ze strany objednatele dne 8. 4. 2016 na celkovou částku 1.758.387,82 Kč bez DPH s nejvýhodnější nabídkou dle doporučení hodnotící komise. Dále byl uzavřen ke
smlouvě o dílo č. PÚ/04 P/2016 dodatek č. 1 ze dne 30. 6. a 1. 7. 2016 z důvodu
méněprací (727.544,52 Kč bez DPH) na celkovou částku 1.030.843,30 Kč bez
DPH.

Konečný zůstatek běžného účtu č. 876870297/0100 vedeného u KB Příbram
byl ke dni 30. 6. 2016 12.107.352,22 Kč.

Datum zahájení a ukončení přejímacího řízení bylo dne 22. 6. 2016.

Byla provedena fyzická kontrola finanční hotovosti pokladny ke dni 9. 8. 2016,
při níž bylo zjištěno, že zůstatek hotovosti odpovídá skutečnému fyzickému
stavu fin. prostředků, tj. 23.153,- Kč.

K dnešnímu byla zhotovitelem fakturována finanční částka v celkové ceně
1.247.320,- Kč s DPH dle uzavřeného smluvního vztahu. Objednatelem byla
tato částka v plné výši proplacena dne 8. 7. 2016, č. výpisu 106.
Na základě předložené dohody poskytovatelem dotace bude v nejkratším
možném termínu uzavřena dohoda za strany příjemce. Následně obec Bohutín
zažádá na Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram o poskytnutí fin. příspěvku.
Výstavba nové ČOV
Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo realizováno v r. 2014. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro investiční dotace
z Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání
vodohospodářská infrastruktura - evidenční číslo smlouvy poskytovatele:
S-0851/OŽP/2014 byla podepsána ze strany příjemce dne 1. 10. 2014,
ze strany poskytovatele 10. 10. 2014. Smlouva o dílo se zhotovitelem
1. SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu 971, Praha 10 byla podepsána dne 12. 12. 2014
na celkovou částku 16.875.784,- Kč bez DPH. Mandátní smlouva o zajištění
technického dozoru investora s firmou Sios servis s.r.o., Školská 692/26,
Praha 1 byla uzavřena dne 26. 2. 2015 na celkovou částku 165.000,- Kč bez
DPH. Smlouva o dílo na vypracování plánu BOZP k provedení stavby činnosti
koordinátora BOZP byla uzavřena s dodavatelem Jipo-Pb s.r.o., Slunná 290,
Příbram dne 1. 2. 2015 na celkovou částku 70.000,- Kč bez DPH.

Stav spořicího účtu č. 43-8880330257/0100 vedeného u KB Příbram
byl ke dni 30. 6. 2016 6.716.346,72 Kč.
Stav běžného účtu č. 94-2510311/0710 nově založeného dne 5. 3. 2013
vedeného u ČNB – pobočka Plzeň byl ke dni 30. 6. 2016 3.432.455,57 Kč.

Závěr:
Na základě výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že uskutečněná
kontrola byla provedena řádně a nebyly zjištěny žádné nedostatky. S finančními
prostředky obce je nakládáno hospodárně, účelně a transparentně. Evidence
účetních dokladů je vedena řádně.
Vyjádření kontrolovaného subjektu, jehož činnosti se kontrola týkala: souhlasíme s průběhem a s výsledky kontroly.
Finanční výbor: předseda -Martin Štěpánek
Starosta: Ladislav Turek

Obec Bohutín obdržela oznámení z Úřadu regionální rady regionu soudržnosti
Střední Čechy č. j. RRSC/3260/2014 o výsledku kontroly v postupu zadavatele
při zadávání zakázky s výsledkem, že nebyly shledány žádné nedostatky.
Zadávací řízení bylo provedeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.
Dne 8. 1. 2016 č. j. 4/2016 bylo obcí Bohutín zažádáno o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Středočeského kraje v celkové částce 7.500.000,- Kč.
Dne 29. 4. 2016 bylo předáno na Krajský úřad Středočeského kraje Závěrečné
vyhodnocení a vyúčtování akce společně s žádostí o převod finančních
prostředků v celkové částce 2.500.000 Kč.
Dále byl dne 24. 2. 2016 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. PÚ/47
P/2014 s celkovými méněpracemi ve výši 1.099.898,- Kč bez DPH.
Původní znění 16.875.784,- bez DPH bylo poníženo na 15.775.886,- Kč
bez DPH.
Dále byl dne 27. 5. a 31. 5. 2016 uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. PÚ/47 P/2014, kde je upřesněna celková cena ohledně výpočtu DPH
z uzavřené ceny 15.775.886,- Kč bez DPH.
K dnešnímu dni byly obcí Bohutín zaplaceny veškeré celkové finanční
prostředky dle uzavřených platných smluvních vztahů.
Ze strany poskytovatele finanční dotace, tedy Krajského úřadu Středočeského
kraje byla poukázaná celková požadovaná částka 10.000.000,- Kč
na účet příjemce ve dvou splátkách 7.500.000,- Kč
ze dne 4. 3. 2016 č. výpisu 37 a 2.500.000,- Kč ze dne 22. 6. 2016 č. výpisu 98.
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kAlenDáře bohutín
2013 pí Alena čížková z bohutína ve spolupráci
s obcí vydala kalendář brdy a okolí.
Narodila jsem se v r. 1950.
Lásku k malování jsem zdědila po otci. Jelikož po dokončení
zákl. vzdělání na studium malby v té době nebylo lehké se dostat, zvolila jsem tříletý obor písmomalířství.
Práci se syntetickými barvami jsem ale musela ze zdravotních
důvodů ukončit.
A tak mě osud znovu vrátil k olejomalbě. Učila jsem se tím,
že jsem začala kopírovat staré mistry. Tak jsem se seznamovala
s odborníky, kteří mi pomohli se zdokonalovat.
Mé obrazy jsou v Rožmitálském muzeu, na zámku v Mikulově a Kuksu, na Moravě v Uherském Hradišti, Římskokatolické
farnosti v Rakousku a v Holandsku velký orloj, kde na téma Poslední soud je jak moje písmomalířská práce, tak i olejomalba.
Alena Čížková, www.acizkova.estranky.cz

2014 a 2016 obec Bohutín ve spolupráci se Spolkem Řimbaba
a p. Zelenkou vydala stolní kalendáře

Obec Bohutín už po páté
ve spolupráci s panem Zelenkou
vydala stolní kalendář
na rok 2017.
Možnost získání kalendáře
Obecní úřad Bohutín.
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MAsopust - 9. únoRA 2016 - 90 let
9. 2. 2016 se v Bohutíně konal tradiční masopustní průvod
se scénkami před hasičskou zbrojnicí.
Letošní masopust byl ale tak trochu jiný, byl totiž 90.
Do průvodu, který se skutečně
prošel celým Bohutínem,
se po letech vrátily
i alegorické vozy.

1926

90
let

2016
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křížovkA

vauven Argues luc de clapiers: t a j e n k a . . . častěji než příroda.... tajenku najdete na posledních stránkách našeho zpravodaje.

neZApoMeňte! neZApoMeňte! neZApoMeňte!
Prodej známek na svoz TKO bude zahájen
1. února 2017

V Obecní knihovně v Bohutíně:
- obnovit registraci na rok 2017
nebo se nově zaregistrovat

- budova oú, vysoká pec č.p. 140
- koloniál u heřmanů - bohutín.
Do 28. února 2017 bude vývoz popelnic na známky
zakoupené v roce 2016.

- uhradit registrační poplatek.
Na Finančním úřadě v Příbrami:

Na Obecním úřadě v Bohutíně:

- uhradit daně z příjmu
a daně z nemovitostí.

- uhradit poplatky
za odvoz komunálního odpadu na rok 2017
- uhradit poplatky za pronájem hrobů
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společenská RubRikA
Setkání seniorů
I v druhé polovině roku 2016 se konalo setkání seniorů
- jubilantů, kteří se sešli dne 15. 10. 2016 od 14:00 hod. na
Drmlovce, aby zde oslavili svá životní jubilea.
Po přivítání starostou obce Ladislavem Turkem
následoval kulturní program v podání dětiček
z MŠ Bohutín a následoval koncert dětí ze ZUŠ J. J. Ryby
z Rožmitálu pod Třemšínem.
Všem oslavencům byly předány dárečky vedením obce
a sociální komisí.
Všichni už se teď těší na další setkání.

nAši jubilAnti
v pRvní polovině
letošního Roku
leDen
Marie Nuslová
Jarmila Pečená
Dagmar Hlaváčková
Pavel Ďuriš
Blažej Nusl
Pavel Mrkáček
Ludmila Prudká

Bohutín
Bohutín
Tisová
Havírna
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín

únoR
Marie Landauerová
Josef Teska
Pecháček Miroslav
Iva Budařová
Blažena Doležalová
Anna Průšová
Jiřina Němečková
Josef Formánek
Zdeňka Fukanová
Stanislav Bambas
Karel Šuller
Vlastimil Růžička
Jaroslav Čermák
Dagmar Poslušná
Eva Stehlíková
Zuzana Bolinová

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

břeZen
Jaroslav Kubík
Bohutín
Drahomíra Šindelářová Vysoká Pec
Eliška Kubíková
Vysoká Pec
Josef Mlejnek
Vysoká Pec
Aloisie Milcová
Vysoká Pec
Karel Budař
Bohutín
Danuše Stašová
Vysoká Pec
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Jiřina Aksamitová
Božena Strnádková
Jiří Šefrna
Hana Podzimková
Vlasta Sedláčková
Julius Kulovaný
Věra Kocourková
Josef Štěpánek

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

Duben
Marie Beranová
Anna Dragounová
Elena Kropáčková
Maria Boubelíková
Petr Kadleček
Blažena Kubíková
Jiřina Pekárová
Rostislav Řezníček
Kamil Zikán
Jiřina Vávrová
Jiří Mecnar
Marta Nováková
Jaroslava Zikánová
Jan Mašek
Ludmila Melicharová
Miroslav Kohout
Jaroslav Randa

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

květen
Monika Piklová
Jaroslav Pikl
Zdeňka Krčilová
Květoslava Poláková
Jarmila Pečená
Míla Vrobelů
Milena Kubíková
Marie Oktábcová
Hana Bělková
Jiří Procházka
Marie Horáková
Jaroslav Volf
Marie Oktábcová
Ladislav Ric
Ludmila Mezerová
Antonín Hyspecký

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

čeRven
Marie Humlová
Květuše Vaňková
Olga Bambasová
Prokop Kubík
Věra Oktábcová
Alena Vajglová

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Havírna
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
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ZlAtá svAtbA
Poděkování
Děkujeme starostovi panu Ladislavu Turkovi a jeho spolupracovnicím Mgr. Lence Říhové a paní Olze Říhové za krásnou
atmosféru, kterou nám připravili na Obecním úřadě v Bohutíně
při oslavě naší zlaté svatby.
Pavel a Zdenka Mrkáčkovi

Pamětní list
k výročí zlaté svatby
manželů

Zdeňky a Pavla Mrkáčko
vých
Srdečně blahopřejeme a přej
eme do dalších společných
let
hodně lásky, zdraví a vzáj
emné tolerance

Co nám udělá stáří, když jsme dva?
Stendhal
Milovat neznamená jen mít
rád, milovat je věřit a prav
du znát,
milovat je odpustit a znov
u podat ruce, milovat je rozd
ělit duši a srdce!

Přejeme ještě jednou manželům
do dalších společných let
především pevné zdraví, pohodu
a radost se všemi, které mají rádi.

obecní úřad Bohutín
V Bohutíně 26. listopadu

18

2016

vítání občánků čeRven 2016
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poDěkování
BLAHOPŘáNí OLZE ŘíHOVé
Celé roky předává jako členka sociální komise, dnes již předsedkyně
(také kronikářka obce) seniorům – jubilantům dárečky ke dni jejich životního jubilea,
zve je na posezení na Drmlovku. Nevynechala jediné jejich setkání, s každým vždy
pohovoří, nebo se alespoň pozdraví. Je vstřícná, milá a poctivá.
O letošním podzimním setkání seniorů byla nejen člověkem,
který obdarovává, ale sama byla jubilantkou. Paní Olga Říhová
oslavila 75. narozeniny.
Touto cestou jí za její práci, kterou pro obec vykonává,
velice děkujeme. Víme, že to není samozřejmostí a že tomu věnuje
mnoho a mnoho volného času. Zároveň paní Olze přejeme,
aby se jí co nejvíce dařilo, aby jí zdraví sloužilo
a těšila se z každého dne.

V í tá me
n o vé o b č án k y

O p us t i l i
ná s

Odobí 25. 6. 2016 - 29. 11. 2016
Soﬁe Křivonosková
Vanesa Kuncová
Jan Litoš
Alessa Nykodýmová
Šimon Tesař

Období 25. 6. 2016 - 5. 12. 6. 2016
Jaruška Ciprýnová
Jiří Honc
Marie Kalová

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

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec

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

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

obecní úřad bohutín
obec bohutín,vysoká pec č.p. 140
262 41 bohutín

starosta obce - turek ladislav
turek@obec-bohutin.cz

tel.: 318 676 224
starosta tel.: 725 022 736
e-mail: info@obec-bohutin.cz
adresa datové schránky: qr6ank2
více zde: www.obec-bohutin.cz

1. místostarostka - Mgr. lenka říhová
rihova@obec-bohutin.cz
2. místostarostka - Mgr. klára bambasová
bohutinskyzpravodaj@seznam.cz
hlavní účetní - Marie šedivá
masasediva@seznam.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

obecní knihovna - phDr. eva kubíková
knihovnabohutin@seznam.cz
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MAteřská školA
Školka hrou – školka dotykem
V letošním školním roce mateřská škola zakoupila dvě interaktivní televizní obrazovky a díky tomu jsme se mohli zapojit
do Programu podpory digitalizace škol. Program je určen mateřským, základním a středním školám na území České republiky a projekt probíhá pod záštitou MŠMT. Projekt Školka hrou
se snaží o smysluplné využití digitálních technologií i v předškolním vzdělávání.
Odborná metodická příručka Školka hrou byla zpracována s
ohledem na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Obsahuje množství podnětů k činnostem v souladu s nejnovějšími požadavky a trendy moderní výuky. Školka hrou
nabízí netradiční náměty, ve kterých je možné využít digitální
edukační obsah pro předškolní vzdělávání - Krok za krokem,
Hravá slovíčka, Příprava na školu a angličtina Nicole and
Tommy, v kombinaci s klasickými a běžně používanými učebními pomůckami, a to jak v mateřské škole, tak i při pobytu
venku. Výhodou metodiky je jednoduchý kódový systém, který
umožňuje ﬂexibilní propojení klasických postupů výchovněvzdělávací činnosti s digitálním edukačním obsahem. Z interaktivní televizní obrazovky mohou děti získávat informace,
mohou se učit poznávat přírodu, kulturu jiných národů, rozvíjet slovní zásobu i základní matematické poznatky a rozvíjet
celou řadu kompetencí. Školka hrou je rozdělena do čtyř publi-

Prázdniny utekly jako voda a už máme začátek nového
školního roku za sebou ...
Prvního září do MŠ do první třídy nastoupilo patnáct nových
dětiček. Kapacita MŠ se tak opět naplnila na padesát míst.
V uplynulých měsících musely nově příchozí děti zvládnout
velmi náročné období. Odloučení od maminky, seznámení s cizími paní učitelkami a dětmi a podřídit své zájmy ostatním.
Náhle nebyly středem pozornosti a dění, učily se a stále se učí
pravidla platná pro dalších 24 kamarádů, kteří jsou s nimi
v jedné třídě. Učí se po sobě uklízet hračky a zvládat každodenní
rituály, i když se jim právě v daný okamžik nechce. Učí se soustředit se na danou činnost, samostatně zvládnout osobní hygienu, stolování i převlékání. Děti si postupně uvědomují, že
paní učitelka tu není jen pro jednoho z nich, a to právě teď
ihned, ale i pro další kamarády. Paní učitelky vědí, že musí být
trpělivé, chápavé a v první řadě musí navazovat na znalosti a
dovednosti dětí získané v rodině a pozvolna je rozvíjet tak, aby
byly v souladu i s plány ŠVVP, aby se všichni cítili dobře a spokojeně a nedocházelo k případným nedorozuměním. Mnohdy
musí učitelky vynaložit mnoho úsilí a trpělivosti na zvládnutí
dané situace. Uvědomte si upřímně, co vaše dítě před vstupem
do MŠ zvládlo a porovnejte to s tím, co se za tak krátkou dobu
naučilo díky mravenčí a trpělivé práci učitelek. Také děti, které
postoupily do druhé třídy a jsou už z nich „velkáčci“, se snaží
svým mladším kamarádům pomáhat, učí je například pravidlům bezpečnosti při každodenních vycházkách, při společných
hrách a pomáhají jim také při oblékání v šatně.
Děti kromě běžných činností při každodenním pobytu v MŠ,
kde cvičí, zpívají, učí se nové říkanky, básničky, hrají divadlo,
kreslí a malují, vyrábí a tvoří z papíru, přírodnin, korálků,
modelíny a různých jiných materiálů, vyprávějí si nad obrázky,
se účastní i dalších plánovaných aktivit, jako jsou divadelní
představení, exkurze apod.

kací - JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, ve kterých je množství odkazů na inovativní edukační aktivity zaměřené na rozvíjení poznání předškolních dětí. Metodika napomáhá hravou formou
připravit a usnadnit dětem předškolního věku vstup do základní
školy.
Spolu s dětmi si hrajeme a objevujeme, pomáháme si a řešíme problémy, přemýšlíme a povídáme si, poznáváme a tvoříme, učíme se nové technologie a postupy. Snažíme se o to, aby
se vašim dětem v naší mateřské škole líbilo.
Mgr. Lenka Říhová, ředitelka mateřské školy

Na začátku školního roku jsme spolu se staršími dětmi navštívili Hornické muzeum na Březových Horách. Skupina dětí
byla se svým vystoupením popřát našim seniorům k jejich
oslavě jubileí, které pro ně organizuje OÚ Bohutín v restauraci
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Drmlovka na Vysoké Peci. Ve školce jsme měli také několik
divadelních představení. Jezdí za námi divadélko Sedmihlásek
a divadlo Řimbaba. Také spolupracujeme s paní Lenkou
Hamajdovou, která se zabývá hudebními programy pro děti.
Letos to bylo pásmo nazvané „Písničky z pohádek“. Děti již mají
doma sady svých fotograﬁí, které mohou být pěkným vánočním
dárkem pod stromeček. Setkali jsme se jako každoročně
s Fabiánem – Brdských lesů pánem a společně jsme uzamkli les,

do kterého si chodíme tak rádi hrát. V prosinci jsme se velice
těšili na návštěvu pana Burghausera, chovatele dravců a pěvců,
na jeho vtipné vyprávění a na krásného papouška rodu Ara.
V době adventu jsme se
pilně připravovali na příchod Mikuláše, který s
sebou přivedl i velkou partičku čertů a poctivě jsme
trénovali písničky a básničky, aby nás mohli
všechny odměnit nějakými
sladkostmi a ovocem. Celá
školka se převlékla za pomoci a přispění dětí do svátečního vánočního kabátku
a než začnou prázdniny a přijde Ježíšek, čeká nás ve školce ještě
besídka pro rodiče a předvánoční setkání pro veřejnost, které se
bude konat ve středu 21. 12. 2016 na návsi u školní jídelny v Bohutíně.
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Celý kolektiv Mateřské školy Bohutín
přeje všem spoluobčanům a rodičům
šťastné a veselé Vánoce a mnoho štěstí a zdraví
v nadcházejícím roce 2017.

ZáklADní školA
LETEM SVěTEM ŠKOLOU

tická výchova se přesunuly do volitelných
předmětů. Také jsme v ŠVP upravovali články
týkající se inkluze dětí, která vyplývá ze školského zákona.

VE ŠKOLNíM ROCE 2016/2017
Školní rok začal za krásného počasí na
školní zahradě, kde jsme společně přivítali 15
nových žáků z první třídy a pět nově nastupujících pedagogů. Celkem nás je 198 dětí, 22 pedagogů a 6 nepedagogů.

Stále se snažíme zvyšovat podíl doby, kdy se
děti aktivně učí a kdy jen nenaslouchají tomu,
co říká učitel. K tomu vedou i mezi dětmi oblíbené projekty. Při nich je dostatek času na
získávání znalostí a dovedností, rozvoj schopností, ale i zlepšování komunikace mezi dětmi,
respektování dohodnutých pravidel, rozvíjení
tvořivosti a další tzv. měkké dovednosti.

Největšími novinkami v naší škole kromě
nových tváří jsou i úpravy školního vzdělávacího programu, do kterého jsme přidali více
hodin českého jazyka, matematiky a předmětu
člověk a svět, předměty informatika a drama-
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v letošním roce probíhá několik celoročních projektů:

Rozumět sobě a být v harmonii s ostatními:

Kniha přítel člověka:

Cílem projektu je udržovat a nadále rozvíjet dobré vztahy v
jednotlivých třídách ZŠ, podporovat pozitivní a spolupracující
školní klima, rozvíjet sociální kompetence žáků, podporovat sebeúctu a zdravé sebevědomí žáků.

Projekt zahrnuje zejména každotýdenní čtenářské dílny
a návštěvy knihovny. Připravujeme čtenářské dílny s rodiči,
společné čtení velkých s malými a další aktivity spojené
s rozvojem čtenářské gramotnosti.
Využíváme třídní knihovničky, které vznikly díky ﬁnancím
z projektu výzvy 56 (Rozvoj jazykové a čtenářské gramotnosti
V56), všechny třídy jsou vybaveny beletrií i naučnou literaturou, kterou si mohou děti kdykoli zapůjčit, na dodržování pravidel dohlíží třídní knihovník z řad žáků a knihy jsme letos už
několikrát doplňovali dalšími tituly.
Zdravá škola:
Vstupujeme do druhého roku třetího
čtyřletého období. Cílem projektu je vytvořit u dětí přesvědčení, že mezi celoživotní priority každého z nich patří úcta
ke zdraví svému, ale i ke zdraví druhých.
Chceme zajistit, aby děti získaly znalosti,
dovednosti a postoje podporující zdravý
životní styl a aby tyto přednosti dokázaly uplatnit ve svém chování nejen
v době realizace programu, ale i v budoucnosti. Chceme dosáhnout toho, aby se naše škola stala místem aktivního a radostného poznávání, místem respektování
každého dítěte a partnerského vztahu mezi učiteli, žáky a jejich
rodiči.

- Práce se třídou - 1x měsíčně realizuje školní psycholožka
v každé třídě ZŠ setkání za účelem práce na vztazích ve třídě.
- Harmonizační kurzy - Pro žáky 6. a 7. ročníku uspořádala
škola v září 2016 dvoudenní harmonizační kurz.
- Co je škádlení a co je šikana - Máme proškolené specialisty,
kteří se podílejí na plnění Minimálního preventivního
programu. Uspořádáme besedu s rodiči na toto téma.
- Kam směřujeme a proč - Ve spolupráci s vyučujícími
a vedením školy bude žákům představena a vysvětlena
strategie školy, směr vyučování a učení, kterým se škola
v současné době ubírá, včetně uvedení argumentů,
které vedení školy k těmto krokům vedou.
- Individuální konzultace s psychologem nebo učitelem – Individuálních konzultací má právo využít každý žák bez
rozdílu. Náplní setkávání může být také snaha lépe porozumět sám sobě či vztahům s druhými, které spoluvytváříme.
Na jedné lodi:
Uskutečníme opět několik setkání s rodiči, zaměřených na
témata, která vnímá jak škola, tak přímo rodiče jako aktuální,
např. aktivizující metody, formativní hodnocení, vyučování matematiky Hejného metodou na druhém stupni, šikana. V rámci
těchto setkání si mohou rodiče vyzkoušet aktivity, které realizují
učitelé s jejich dětmi v rámci výuky. Od rodičů bychom rádi sly-
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šeli, co očekávají od výuky a výchovy na ZŠ obzvlášť v souvislostech s rychle se měnícím světem a změněnými nároky na
dovednosti a schopnosti dětí pro jejich budoucí uplatnění. Rádi
bychom je přizvali ke konstruktivní diskuzi o cílech a strategiích, která tato očekávání mohou nejlépe naplnit.

akcí. Budeme vystupovat na vánočním setkání u školní jídelny,
chystáme dny otevřených dveří 16. - 18. ledna, 6. a 7. dubna
a o pouti, 6. 4. navíc uspořádáme další tvořivé dílny, navštivte
naše červnové cirkusové vystoupení a přijďte se rozloučit
s deváťáky na zahradní slavnost. Zápis do první třídy proběhne
20. a 21. 4. 2017.
Děkujeme všem za podporu školy
a těšíme se na další spolupráci s vámi.

Týdenní celoškolní projekty:
- Evropský týden jazyků – proběhl na podzim v souvislosti
s Evropským dnem jazyků, jeho součástí bylo zaměření na
olympiádu.
- Paralympiáda – na podzim jsme si vyzkoušeli několik para
lympijských disciplin.

pARAlyMpiáDA v Zš bohutín

- Výběrový zimní týden – čeká žáky v posledním celém prosincovém týdnu, kdy si děti budou volit z nabídky pedagogů,
budou pracovat 4 dny v dílnách napříč celou školou a v pátek
odprezentují svoji práci spolužákům. Dílny jsou např. Půjdem spolu do betléma, Lidské tělo, Svět Harryho Pottera
v angličtině, Cestujeme na matematický ostrov, Můj cesto
vatelský sen, Jak se staví dům a další sportovní, dramatické,
výtvarné a badatelské dílny.
- Cirkus Happy Kids – u školy postavíme opravdové šapito a
během několika dní dobrovolníky z řad žáků opravdoví artisté připraví na skutečné cirkusové vystoupení pro rodiče a
další návštěvníky.
V naší škole se děje něco zajímavého každý den. O některých
akcích píšeme ve zpravodaji, o dalších událostech se dozvíte
na školním webu nebo školním facebooku. Proto nás sledujte,
přijďte se do naší školy podívat, zúčastněte se našich veřejných

Letošní školní rok jsme začali v hodinách tělesné výchovy
nezvykle. Jako vzpomínku na letní olympiádu v Riu jsme si i my
zahráli na sportovce, ale ne ledajaké. Náš sportovní projekt byl
pozdravem sportovcům, kteří přes svůj handicap dokáží odvádět úctyhodné sportovní výkony.
Naše paralympiáda byla atletickým čtyřbojem. Vyzkoušeli
jsme si hod kuželkou, speciﬁckou disciplínu vozíčkářů. Dále vrh
koulí – ze sedu na židli, tedy s podobnými podmínkami, jaké
mají postižení sportovci. Ve dvojicích jsme zažili pocity nevidomých běžců, kteří běží se svým trasérem. Odborné rady k této
disciplíně nám zprostředkovala paní učitelka Vocílková, která
nám předala zkušenosti svého manžela, jenž v pozici traséra
opravdu běžel na dřívější olympiádě.
V tomto projektu nám ani tak nešlo o velké výkony, ale o empatii s těmito statečnými olympioniky. Aspoň na chvíli si to zkusit. Při sportovních hrách jsme si vyzkoušeli i přehazovanou
v sedě. Moc nám to nešlo. Na paralympiádě takto hrají volejbal.
A jaký volejbal!

Harmonizační kurz 6 třídy
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Na závěr jsme zaběhli královskou disciplínu všech atletů –
maratón. Vzdálenost 42 195 m jsme rozdělili mezi všechny žáky
naší školy, každý žák uběhl 220 m. A jaký byl náš školní maratónský čas? 2 hodiny 58 minut a 54 sekund. Světový rekord je
2 hodiny a necelé 3 minuty.Takže jsme se „skoro“ přiblížili.
Mgr. Lenka Malá

hARMoniZAční kuRZy tříD 6. A 7.
Zš bohutín
Ve dnech 13. – 16. září 2016 proběhly v rekreačním středisku
u Sobenského rybníka dva harmonizační kurzy, a to konkrétně
pro šestou a sedmou třídu naší školy. Kurzy proběhly s cílem
práce na třídním kolektivu, nastartování nového školního roku
správným směrem, ve smyslu dobrých vztahů, a také poznání
nové třídní učitelky pro žáky šesté třídy.
Počasí nám opravdu neobyčejně přálo, proto mohl program
proběhnout zcela dle původního plánu. Maximum času jsme
tedy strávili venku na louce a v blízkém okolí areálu. Žáci absolvovali střídavě aktivity zaměřené na bližší poznání svých spolužáků, rozvoj spolupráce a komunikace, a také aktivity,
zařazené čistě pro společný zážitek, uvolnění a odreagování se.
Za zásadní program kurzu bychom mohli považovat záchranu lodi, která narazila na útesy a byla roztrhána na mnoho
kusů. Žáci poté po skupinkách museli získávat jednotlivé kousky
lodi, kterou poté společně sestavovali do původní podoby. Získat sebemenší kousek lodi však nebylo vůbec jednoduché a žáci
museli během záchranné mise prokázat dovednosti jako krea-

tivní myšlení, obratnost, statečnost, „voděodolnost“, především
však týmového ducha. Ten byl nejvíce znát hlavně při získávání
kormidla lodi, při němž bylo potřeba zapojit opravdu co nejvíce
rukou.
Pro večerní program si žáci mohli zvolit mezi ohněm a diskotékou, díky čemuž se stalo, že měla každá třída jinou ze zmíněných variant. Stejným prvkem večera však byl fakt, že část
programu si měli žáci připravit pro ostatní sami či ve skupince
několika spolužáků. Zde bych ráda ocenila pestrost a nápaditost
programů, které žáci pro ostatní vymysleli. Lovili jsme ryby v
podobě upravených lahví od mycích prostředků, vylepšených o
světelné náramky, aby bylo možné hru uskutečnit po tmě. Hráli
jsme schovávanou ve tmě, zasmáli jsme se u kvalitních vtipů či
krátkého divadla, obdivovali taneční a jiné dovednosti spolužáků, a to zdaleka není vše.
Z kurzu jsme odjížděli příjemně unavení, s pocitem kvalitně
stráveného času. Dle zpětných vazeb, které se nám od žáků dostaly, to většina z nich vnímá podobně. Zda byly cíle kurzu skutečně naplněny, ukáže až čas. V průběhu kurzu jsme však mohli
pozorovat nejeden okamžik sebepřekonání, postavení potřeb
skupiny nad potřeby vlastní, vzájemné podpory a mnoho přátelských gest. Už jen kvůli těmto zážitkům si troufám říci, že
energie nás všech nebyla vydána zbytečně.
Na závěr bych ještě chtěla poděkovat všem rodičům žáků,
díky kterým jsme mohli kurz uskutečnit. Tím nemyslím pouze
ty, kteří ochotně svoje děti i jejich kamarády na kurz dovezli
a poté si je zase vyzvedli. Víme, že i vás kurz něco stál, i vy jste
museli svou energii pro jeho zdárný průběh investovat. Za to
vám tedy moc děkujeme.
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Mgr. Kristýna Baumová, školní psycholožka
Harmonizační kurz 7 třídy

Evropský den jazyků

žáci vymyslí nebo předvedou další školní rok ve spojitosti s Evropským dnem jazyků.

nAše školA oslAvilA
evRopský Den jAZyků
Již tradičně se naše škola zapojila do oslav Evropského dne
jazyků, který je vždy 26. září. Cílem je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků u lidí.
Žáci měli na přípravu projektu celé září. Jejich úkolem bylo
si nejprve vybrat stát, který budou reprezentovat. Dalším krokem bylo výtvarně ztvárnit vlajku příslušné země. Poté ještě vytvořit plakát, který měli žáci vyzdobit a měl obsahovat názvy
sportů, ve kterých byl jejich stát úspěšný na letních olympijských hrách v Riu. Sportovní disciplíny ale museli žáci přeložit
do jazyka vybraného státu. Posledním krokem bylo pomocí pantomimy předvést tři disciplíny, ve kterých byl jejich stát v Riu
úspěšný.
Hodnocení proběhlo v pátek 30. 9. 2016. Vyučující angličtiny
ohodnotily vlajky a plakáty. Ve třídách viselo 10 různých vlajek,
které žáci vytvořili například pomocí prstových barev, krepového papíru, pet víček, vánočních světýlek a dokonce i různých
ingrediencí. Ve 2. třídě dokonce měli i italské pochutiny. Pantomimu posuzovali zástupci ze školního parlamentu. Představení
sportovních disciplín proběhlo v tělocvičně, kde žáci předvedli
různorodá vystoupení. U některých jsme se velmi pobavili.
Každá třída to pojala trošku jinak. Například žáci ze 2. třídy nám
italsky řekli názvy předváděných sportů nebo 8. třída se netradičně oblékla a za doprovodu hudby předvedla gymnastiku s
maskami. Překvapili i prvňáčkové, kteří se nebáli přede všemi
vystoupit, i když jsou ve škole teprve pár týdnů.

Mgr. Lenka Hošková, Mgr. Radka Vocílková
a Nikola Hložanková

Den stRoMů s nejkRásnějšíMi jAblíčky
V letošním školním roce se v ZŠ Bohutín spojila dvě podzimní témata - Den stromů a soutěž O nejkrásnější jablíčko.
Ve školní družině zazářily červenou, žlutou i zelenou barvou desítky jablíček. Na podzimně vyzdobených stolech se podíleli i
naši prvňáčci svými jeřabinovými náhrdelníky. Výzdoba družiny
i školy byla zaměřena na Den stromů – stromy zobrazené rů-

Za každou disciplínu bylo maximálně 10 bodů. Zlatou medaili si odnesla 2. třída, stříbro 8. třída a o bronz se dělila 1. a 6.
třída. Výhercům gratulujeme a budeme se těšit, co zajímavého
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inteRAktivní DivADelní přeDstAvení
v Angličtině příMo v nAší škole
Naší školu navštívil ve středu 12.10. divadelní spolek e
Bear Educational eatre z Prahy a sehrál dvě představení v tělocvičně školy. Herci si přivezli své jeviště i kulisy.

znými výtvarnými technikami, ale i volné psaní na téma Strom,
jehož autory byli žáci 3. třídy.
Soutěž jablíček probíhala nejprve v kategorii Největší jablko.
Nejtěžší jableční favorité vážili přes 400g! První místo obsadilo
jablko Kačky Pánkové ze 4. A – 460g, druhé místo jablko Natálky Vítkové ze 4. B – 410 g a třetí bylo jablko Nicoletty Kortanové – 380g.
O nejkrásnějších jablíčkách rozhodovali hlasováním žáci naší
školy. Konečné pořadí někdy dokonce rozhodl jen jeden hlas! 1.
místo obsadila Natálka Vítková ze 4. B, 2. místo Filip Matějka ze
2. třídy a 3. místo Dominik Švehla ze 4. A.
Nebylo jednoduché najít mezi tolika krásnými jablíčky ta nejhezčí. Blahopřejeme vítězům a chválíme všechny zúčastněné
děti, které soutěžily. I když nevyhrály, určitě si na svém jablíčku
pochutnají!

První přestavení se jmenovalo e Fair Bear a pojednávalo o
tom, jak zlý medvěd uloupil psíky přímo ze psí soutěže krásy.
Tato část byla určená dětem z prvního stupně. Přestože bylo
představení v angličtině, i děti tohoto věku se svými minimálními znalostmi angličtiny porozuměly příběhu bez problémů.
Právě ti nejmenší se nejvíce a s velkým zájmem zapojovaly do
interakce s herci a anglicky radili, kde najít viníka. Hry se zúčastnili i dva dobrovolníci: Jakub a Soﬁe, ti sehráli v maskách psů
dva nejkrásnější pejsky.
Druhé představení bylo určené pro druhý stupeň. Ve hře nazvané e Alien Grammar Show hledali dva policisté z intergalaktické policie mimozemšťany. Víte, jak se mimozemšťan
pozná? Neumí správně poskládat slova v anglické otázce. Museli
tedy otestovat i některé žáky školy. K dopadení jim pomáhali i
dva žáci - agent Popelka (Daniela Karasová) a agent Spiderman
(Alexandr Střela). Vše dobře dopadlo, hodní mimozemšťané odletěli a děti si během představení užily kromě angličtiny i
spoustu legrace.
Hereckému spolku děkujeme za skvělý výkon, zábavu i motivaci k učení. Kdo by se o něm chtěl dovědět víc, může se podívat na jejich stránky www.thebeartheatre.com.
Mgr. Radka Vocílková

Mgr. Lenka Malá
Den stromů
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Interaktivní divadelní představení v angličtině
Vánoční jarmark
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vánoční jARMARk
Naše škola se ve čtvrtek 1. 12. proměnila ve vánoční trh plný
„stánků“ a spokojených návštěvníků a nakupujících, ale i pohody
a dobré nálady. Školní vánoční jarmark se vydařil. Již od rána
děti připravovaly k prodeji výrobky z papíru, přírodnin, keramiky, malované perníčky, domácí cukroví, vánočky a další dobrůtky, adventní věnce, vánoční svícny a výzdobu, doma vyráběné
ozdoby, svíčky z včelího vosku a podobně. V nabídce byl i včelí
med od našeho kroužku Žihadla. Nechybělo také občerstvení v
podobě čaje, kávy, vánočního punče pro dospělé, na své si přišli
milovníci sladkostí i slaného pohoštění.
Největší úspěch ovšem měly výrobky dětí a jejich rodičů a prarodičů, jak o tom svědčily vyprodané stoly na konci dopoledne.
Prostě kdo přišel, určitě nelitoval. Na
vstupném dobrovolném jsme vybrali přes
2000 Kč, které pošleme na pomoc nemocným
dětem
prostřednictvím Dobrého anděla.
Děkujeme všem rodičům a dalším obětavým přátelům školy
za pomoc i účast!
Mgr. Lada Králová

Mikuláš
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MlADý cheMik
Ve školním kole soutěže Mladý chemik, která je určena pro
žáky 9. třídy, zvítězil Tomáš Burian. Jen o půl bodu horší byli
Metoděj Kropáč a David Švehla.

Tito tři nejlepší postupují do 2. kola, které se uskuteční počátkem prosince na Masarykově střední škole chemické v Praze.
ing. Marie Traxlerová

sDh bohutín
Děti
I mladí hasiči se ve druhé polovině roku nezastavili. Hned od
začátku září se připravovali na soutěže. Nejprve se vydali na soustředění k Sobenskému rybníku, kde trénovali na první část hry
Plamen a celoroční činnosti dorostu. Musíme dodat, že ani děti
ani dorostenci neudělali ostudu. Děti dokonce v jedné disciplíně
skončily na 10. místě z celkového počtu 20 družstev.
Poté se děti zaměřily na přípravy na Zimní soutěž. I zde nás
překvapily a dosáhly, pro nás, nádherného výsledku. Už teď víme,
že v celkovém ročníku rozhodně poslední nebudeme.

6. prosince děti převzaly od Mikuláše prostřednictvím svých
vedoucích sladkosti a ukončily pravidelné schůzky roku 2016.
Další pravidelná schůzka se bude konat až v únoru 2017.
Kolektiv dětí se rozrůstá. V letošním ročníku 2016/2017 přibyla do týmu i 3 děvčata. Tým je tedy dnes už smíšený šestnáctičlenný a tvoří ho děti od 4 do téměř 15 let. Tato různorodost
přináší mnoho vtipných okamžiků, ale také několik starostí. Nicméně vedoucí si s dětmi rozumí a to je to nejdůležitější. Držte
všichni pěsti, ať se dětem daří ve slušně rozjetých soutěžích.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat za pomoc a ﬁnance
všem, kteří nás podporují: SDH Bohutín, obec Bohutín, rodiče a
další sbory, se kterými spolupracujeme (Nečín a Podlesí), také
Davidovi za to, že pomáhá vedoucím s přípravou a vozí je na soutěže.

Dospělí
Členové sboru se měli celý rok co ohánět. Určitě si vzpomenete, že letos bohutínský masopust oslavil 90. výročí a celý sbor
130 let. K těmto dvěma akcím směřovaly veškeré přípravy
prvního pololetí. A určitě obě výročí byla důstojně oslavena. Při
oslavách sboru se konal i Memoriál zasloužilých členů.
V červenci přišla pouť a s ní i spojená fontána, pouťová zábava
a nedělní fotbal. Opět mnoho práce a ještě více obětování volného času některých členů. Nicméně to stálo za to.
Během podzimu se členové sboru střídali na hlídkách při fotbalových utkáních v areálu 1. FK Příbram. Dále se hasiči věnovali
úklidu a údržbě hasičské zbrojnice a techniky. Zúčastnili se několika soutěží, námětového cvičení ve Vysoké Peci a v neposlední
řadě se podíleli na úklidu obce, respektive prořezávce keřů v rámci
protipovodňových opatření. Podíleli se na Pohádkové louce, zapojili se do Neckyády a promítání a soutěžili v Řimbabské zelňačce.
Posledními akcemi, které se uskutečnily na počátku prosince,
bylo tradiční stavění vánočního stromu a o týden později výroční
valná hromada sboru.
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proběhne první schůzka k nadcházejícímu masopustu. Kromě
toho nás čeká v lednu hasičský ples, a to 21. 1. 2017 v hostinci
Drmlovka, a 28. 2. 2017 tradiční bohutínský masopust. Přijďte se
pobavit a podpořit tak bohutínské kulturně společenské akce.

Za celý Sbor dobrovolných hasičů Bohutín
přejeme všem klidné a ničím nerušené Vánoce
a vstup do nového roku tou správnou nohou.
Až bude vycházet tento zpravodaj, bude se blížit i „Vánoční setkání“ 21. 12., při kterém budou hasiči na návsi zabezpečovat občerstvení a pitný režim. No, a v předposlední prosincový den

Klára Bambasová

sDh vysoká pec
V měsíci červnu, respektive červenci se uskutečnilo
hned několik akcí. Byla to naše účast na Memoriálu v Bohutíně, muži zde obsadili druhé a ženy páté místo. Uskutečnila se také naše výpomoc na pouťové fontáně, dále
jsme se účastnili výročí SDH Březových Hor, v tomto měsíci byla i zapůjčena naše „historická“ hasičská stříkačka
na důl Řimbaba, kde je vystavena.
V srpnu jsme provedli dovybavení hasičárny a celkovou její úpravu. Také se uskutečnil i fotbalový turnaj, zde
muži obsadili druhé místo. Další akce, na kterých jsme se
podíleli, byly: v září proběhla skvělá neckyáda a ta se
opravdu vydařila, v říjnu proběhlo námětové cvičení na
Vysoké Peci, kde byl přítomen i pan Řihák. V tomto mě-
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síci se také uskutečnil první ročník „Řimbabské zelňačky“, kde
jsme nemohli chybět. Jako každý rok, tak tentokrát v prosinci
přišel Mikuláš, anděl a čert. Tato akce sklízí velký úspěch již několik roků, děti se bojí, ale mají i radost z dárků.
Začínají také vrcholit přípravy na Výroční valnou hromadu a 25.
- 26. února 2017 na každoroční hasičský ples a dětský karneval,
kam jste všichni srdečně zváni. Zde je na místě poděkovat všem
našim sponzorům a partnerům. Nesmíme také zapomenout na

naše oslavence: v srpnu oslavil své 60. narozeniny p. Kšanda a
v měsíci prosinci 80. narozeniny pí Poláková. Oběma jubilantům přejeme do dalších let vše nejlepší a hlavně hodně zdraví.
Závěrem všem přejeme krásné Vánoce
a šťastný nový rok 2017.
Jaroslava Hudečková

spoRt
fotbAl
Slovo předsedy klubu
Fotbalový podzim 2016 je již minulostí, a tak vám přinášíme
menší poohlédnutí za děním v našem klubu.
Obě družstva dospělých zahájila druhý rok působení v Okresním přeboru, respektive III. třídě. Největší novinkou v okresních soutěžích dospělých bylo zavedení nového pravidla. To určí
vítěze utkání v případě nerozhodného výsledku po 90 minutách
provedením kopů z penaltové značky. Naše družstva si vedla následovně. „Áčko“ je po podzimní části Okresního přeboru na 11.
místě se ziskem 11 bodů (4 výhry z toho 1x po penaltách a 9
proher; skóre 17:28). „Béčku“ patří po polovině odehraných zápasů III. třídy skupiny A se ziskem 20 bodů (6 výher a 7 proher,
avšak 2x až po penaltovém rozstřelu; skóre 36:28) pěkné 7.
místo.
Dorostenci nastupující již čtvrtým rokem v I. A třídě měli
před začátkem soutěže na co navazovat, jelikož obhajují vítězství z loňského roku. Do soutěže vykročili nebojácně a po odehrání poloviny utkání vedou svoji skupinu se ziskem 26 bodů
(8 výher - 2 remízy - 0 proher; skóre 58:19).
V soutěžích starších i mladších žáků po loňském sloučení byly
týmy opět rozděleny do dvou skupin podle působnosti. Naši
„starší“ žáci vedou svoji skupinu se ziskem 27 bodů (9 výher - 0
remíz - 1 prohra; skóre 51:14). „Mladším“ žáků patří se ziskem
24 bodů (8 výher - 0 remíz - 4 prohry; skóre 67:38) průběžné 3.
místo.
Rozdělení do skupin podle působnosti se týká i našich nejmladších, kteří zasahují do mistrovských utkání, tedy družstev
přípravek. „Starší“ přípravka se po podzimní části nachází na 7.
místě a ta „mladší“ je po polovině soutěže rovněž sedmá.
Nesmím zapomenout ani na naše úplně nejmladší, tedy fot-

balovou „školičku“. Nejmenší bohutínské naděje se v ní pod dohledem svých trenérů zdokonalují ve
svých fotbalových dovednostech.
Bližší hodnocení podzimní
části přenechám jednotlivým trenérům či vedoucím.
Všem týmům přeji hodně štěstí do nového roku 2017,
klidnou zimní přípravu a spoustu získaných bodů
v jarních částech soutěží.
Děkuji všem trenérům,
asistentům, vedoucím a hráčům
za skvělou reprezentaci
bohutínského fotbalu.
Rodičům, fanouškům
a přátelům našeho oddílu
děkuji za neutuchající podporu
a zároveň přeji všem
zdraví a štěstí v novém roce 2017.
Jan Bittner

Mladší přípravka
Již před sezónou bylo jasné, že se bude formovat zcela nový
tým mladší přípravky. Většina kluků loni nehrála soutěžní zápasy, a tak bylo důležité, aby získali zkušenosti se zápasy a postupně se učili, co a jak na hřišti. Vzhledem k tomu, že naši kluci
jsou ročníky 2009 a 2010 a že ročníky 2008 se zkušenostmi
z předchozího roku v našem týmu nebyly, tak první zápasy vy-
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zněly jednoznačně herně i výsledkově pro týmy, se kterými jsme
hráli. Naši kluci byli často o hlavu menší než kluci z ostatních
týmů, nicméně naši kluci hráli odvážně, s ohromným úsilím a po
několika zápasech začali dávat i góly. Několikrát se nám podařilo vyhrát nebo zremizovat třetinu proti soupeři, který měl o
rok či dva starší kluky. S každým soupeřem jsme hráli dvakrát a
bylo pravidlem, že kluci v odvetě dali víc gólů než minule. Výsledky v této věkové kategorii nehrají důležitou roli, ale přesto
nás všechny potěšilo, když jsme na sklonku podzimní sezóny
s kluky z Lázu uhráli remízu. Nejdramatičtější zápas si užili asi
všichni, včetně rodičů a prarodičů – dlouho jsme vedli a nakonec
v poslední minutě dostali vyrovnávací gól. Na první vítězství si
tak ještě naši kluci počkají, přesto je potřeba hodnotit podzimní
sezonu velmi pozitivně z pohledu toho, co všechno se kluci naučili.
Velký dík patří i rodičům a všem, kteří je podporují, vozí je
na tréninky a zápasy a spolupracují s trenéry – od péče o dresy
až po zabezpečení společných akcí nebo jídla na prázdninový
camp. Z pohledu trenérů je důležité, že kluci chodí na fotbal
rádi, mají radost a zvláštním bonusem je, když křičí, že ještě nechtějí konec tréninku. Na trénincích zažíváme řadu vtipných
chvilek a i my trenéři se něco učíme, zdokonalujeme se v rychlém zavazování tkaniček a ve vysvětlování toho, co se bude dít.
Někteří kluci začali chodit letos do školy, učí se písmenka a čísla,
a tak budou čím dál lépe chápat „nejasné“ pokyny trenérů: „Vem
si na starost tu čtrnáctku!“ :-) Věříme, že pozitivní atmosféra,
radost z pohybu, gólů a dílčích úspěchů se nás bude držet celou
sezónu.
František Sobotka

Starší přípravka
Malí reprezentanti bohutínského fotbalového klubu sehráli
v podzimní části sezóny celkem 12 soutěžních zápasů. Na první
část sezóny jsme byli nalosováni do velmi silné skupiny čítající
1. FK Příbram, Podlesí, Rožmitál pod Třemšínem, Březnici,
Spartak Příbram a Milín. Proti týmům se značně větší hráčskou
i členskou základnou se nám hrálo obtížně, ale v některých zápasech jsme dokázali být více než vyrovnanými soupeři. Dva zápasy jsme dokázali vyhrát (proti Březnici a proti Rožmitálu) a
v několika dalších jsme dokázali bojovat a uhráli jsme velmi
slušné výsledky.
V jarní části sezóny budeme hrát s výkonnostně vyrovnanějšími soupeři a věřím, že v daleko větším počtu zápasů zvítězíme
a připíšeme si plný počet bodů. I když o výsledky v této věkové
kategorii až tak nejde, kluky určitě potěší vyrovnanější zápasy i
případný větší počet bodů v tabulce. Nejdůležitější ale je, že
kluci, co si našli cestu ke sportu, u něj vydrželi, a že je pohyb
baví. Na jarní sezónu a na zápasovou zátěž se už teď určitě
všichni těšíme.
Martin Hubáček

Mladší žáci
Po ukončené loňské sezóně, kdy se nám povedlo kategorii
mladších žáků na našem okrese vyhrát, jsme letošní sezónu zahájili s jasným úkolem se co nejvíce přiblížit hernímu stylu
z jara. Pochopitelně na začátku bylo potřeba zabudovat do týmu

nové mladší hráče a obejít se bez hráčů, kteří odešli do starších
žáků. Toto se nám částečně daří, ale určitě je pořád co zlepšovat. Jistotu v kombinaci a také v zakončení je potřeba neustále
pilovat tak, aby nejen diváci, ale hlavně i hráči měli ze hry dobrý
pocit a fotbal je bavil i nadále.
Hrací systém je stejný jako v loňském roce. Nejprve odehrání
základních skupin a poté v jarní části rozdělení všech 13 týmů
do dvou výkonnostních skupin. Pro podzimní část se nám náš
cíl podařilo splnit a po odehraných 12 kolech jsme se dostali
mezi výkonnostně lepší část s možností bojovat o čelní umístění. I přestože je náš tým tvořený převážně hráči ročníku 2005,
věříme, že se v každém zápase dokážeme poprat o výhru.
I v zimním období nepřestáváme trénovat a pravidelně chodíme do haly. Pro zpestření zimní přípravy jsme se přihlásili
v Blatné do zimní ligy za účasti týmů nejen z našeho okresu. Věříme, že i to nám pomůže získat lepší herní praxi do jarních kol.
Zároveň vítáme každého diváka, který podpoří naší snahu kvalitním fanděním.
Jako bonus mají kluci přihlášen mezinárodní turnaj v Rakousku o prvním červnovém víkendu. Tato víkendová akce by
měla být odměnou za odvedenou sezónní snahou.
Fotbalu zdar a v Bohutíně zvlášť.

Starší žáci
Po skončení jarní sezóny zůstali v týmu starších žáků jen 4
hráči. Snažili jsme se doplnit tým hráči zvenčí, ale nakonec jsme
kádr k ročníkům 2002 a 2003, kteří soutěž oﬁciálně mají hrát,
doplnili chlapci z úspěšných mladších žáků ročníků 2004 a 2005.
Pro většinu to byla velká změna, začali hrát na velké hřiště, i
když věkem by měli hrát ještě na půlku.
Jako tradičně jsme sezónu zahájili soustředěním. Kluků bylo
dost, a tak jsme kvalitně potrénovali. První zápas jsme se trochu hledali, herně to bylo dobré, ale dostali jsme lekci z produktivity. Další zápasy jsme se zlepšovali, a nakonec skupinu
vyhráli s velkým náskokem. Cíl v podobě postupu do bojů o přeborníka, a tím i možnost hrát zápasy se silnými soupeři, byl
splněn. Kluky musíme pochválit za jejich přístup na trénincích
a v utkáních.
Závěrem bych chtěl poděkovat rodičům za to, jakou vytvářejí
při zápase pozitivní atmosféru, a i když se někdy nedařilo, tak i
přesto se snažili povzbuzovat a nehledat chyby v něčem jiném.
Tímto chováním přispívají k šíření dobrého jména našeho klubu
po příbramských hřištích.

Dorost
Navázat na mimořádný úspěch dorostu minulé sezóny, kdy
vybojoval mistrovský titul ve středočeské I. A třídě skupiny D,
není nic jednoduchého.
V základní sestavě bylo potřeba nahradit končící ročníky a
hráče, kteří odešli. Nakonec to nebyl žádný problém, jelikož
všichni do jednoho dokázali zužitkovat nasbírané zkušenosti a
svým fotbalovým myšlením se podařilo přehrávat víceméně
všechny soupeře. Zatím jsme nepoznali hořkost porážky a doufám, že se nám na stejný průběh podaří navázat i v jarní části.
I přes zaváhání v domácím prostředí, kdy jsme remizovali
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s Bílkovicemi 3:3 a ve venkovním zápase v Týnci nad Sázavou,
kde jsme ztratili vedení 2:0 a nakonec si také odváželi “jen“ remízu 3:3, se nám daří držet se na špici tabulky. V polovině soutěže jsme na 1. místě s náskokem 1 bodu (viz tabulka). Věřím,
že tato zaváhání na jaře napravíme a ostatní zápasy zvládneme
alespoň stejně tak dobře, jako v uplynulé části.
Všem klukům patří velký dík za to, jak reprezentují obec Bohutín. Stejně tak patří poděkování všem, kteří bohutínskému
fotbalu obětují svůj čas, všem sponzorům, rodičům a fanouškům, kteří nás ženou dopředu. Doufám, že se budeme se všemi
v jarní části u fotbalu potkávat a společně podpoříme naše kluky
v bojích o co nejlepší umístění.
Milan Novák

jsme na "drnovišti"v Pečicích 0:2
a ve vyrovnaném derby s Lázem
3:4.
I díky plodné kritice našeho
skalního fanouška, Standy Bambase: "Vy blbcííí, prohrát s lázskejma nemehlama, to nemáte
nárok ani na čistý dresy!" jsme v
následujících dvou zápasech získali 6 bodů, a to byl dobrý základ
pro naše další působení v soutěži.
Velké poděkování patří také
dalším věrným fanouškům, kteří
za námi jezdí i na venkovní zápasy. Za všechny bych jmenoval
p. Kolouška, p. Říhu, p. Valtu, p.
Hyspeckého... Pohodová atmosféra v kabině se přenesla na
hřiště i na náš proslavený "pešunk", kde se to hemží fotbalovými odborníky, kteří při pivku a
klobáse fandí jak ostříleným borcům, tak snaživým mladíkům v
našem mužstvu.
Se ziskem 20 bodů (6 výher, 2 remízy, 5 proher) jsme skončili v klidném středu tabulky, a doufáme, že ve stejném duchu se
bude odvíjet i druhá polovina soutěže.
Chtěl bych popřát všem čtenářům hezké svátky a s příznivci
naší bohutínské kopané se těším na shledání při jarní části soutěže.
Jaroslav Čáp

áčko
béčko
Bohutínské "béčko" skončilo po podzimní části III. třídy na
hezkém 7. místě. Vstup se nám až tak dobře nepovedl, prohráli

Po úspěšných sezónách, kdy jsme slavili postup do okresního
přeboru a rok na to skvělé 4. místo v premiérové sezóně v okresním přeboru, padla na naše áčko krize. Bohužel se herně ani výsledkově během podzimu nedařilo. Podzim jsme zakončili po
šňůře 6 proher na 11. místě, kde nás od sestupových pozic dělí
5 bodů. V závěru podzimu jsme bojovali i s nedostatkem hráčů.
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Často slýchám kritiku na vedení, že nekoupilo nové hráče, a
proto je áčko tam, kde je. S tímto názorem naprosto nesouhlasím. Před sezónou odešli dva hráči a jeden přišel. Takže, co se
týká počtu hráčů, žádná velká změna nenastala. Samozřejmě
chybí kvalita hráčů, kteří odešli, ale hlavní důvod, proč jsme v
této situaci, je přístup některých hráčů. Jak z toho ven? Nakoupit posily a modlit se, aby přišly na zápas nebo hrát s lidmi,
kteří rádi hrají za Litavan? Na tuhle otázku ať si každý odpoví
sám. Já osobně budu hrát klidně 4. třídu, ale chci hrát s lidmi,

se kterými jsem na našem fotbalovém plácku vyrostl a kterým
na našem klubu záleží.

Poděkování

překvapením a uznáním v mém životě. Moje cesty na hřiště jsou
nyní mnohem a mnohem snadnější, zvládám je za 5 minut, a tak
mohu slíbit, že pokud mi zdraví dovolí, nevynechám dál žádný
trénink ani zápas.
Ještě jednou děkuji všem. Stanislav Bambas st.

Celý svůj život jsem spojil se sportem, především s bohutínským fotbalem. Nejprve jako hráč, ve zralém věku jako správce
areálu SK Litavanu a jako fanoušek. Dosud se pravidelně se svojí
manželkou starám o dresy a vypomůžu vždy a všude, kde je
třeba. Vynechám málokterý trénink a na vynechaný
zápas si ani nepamatuji.
Cestu z Havírny na hřiště absolvuji již mnoho a
mnoho let na kole. Ale tak, jak síly ubývají, dávaly mi
cesty čím dál více zabrat a hřiště jako by se vzdalovalo.
O letošní pouti, při tradičním turnaji „O pohár starosty obce“, se mi však dostalo obrovského uznání,
ocenění a daru, který mne velmi dojal. Přímo na hřišti
jsem dostal od funkcionářů, hráčů a fanoušků SK Litavanu a starosty obce krásné bílé elektrokolo a diplom nejvěrnějšího fanouška.
Nevím, kdo tento dar vymyslel ani kdo všechno na
něj přispěl. Velice si ho však vážím a všem upřímně a
z celého srdce děkuji. Jeho předání patří k největším

Na závěr chci poděkovat za odvedenou práci Jiřímu Janošťákovi, který se po tříletém působení na trenérské lavičce rozhodl ukončit svojí trenérskou kariéru. Od zimní přípravy povede
tým Jarda Čáp.
Lukáš Heřman

kem vyrovnaně. Zatím nám patří průběžné 3. místo a jako jediní jsme porazili dominující tým Cetosu.

hokej
Sezóna 2016-17
Nová hokejová sezóna začínající koncem září se hraje ve stejném složení 9 týmů a v pravidlech bylo přijato jen pár změn
oproti loňsku. Tím pádem bychom měli znát naše soupeře dokonale. Opět se bude hrát tříkolově a konečné pořadí bude určovat tabulka. Obhajujeme 2. místo a uvidíme, jak se v letošní
sezóně bude dařit. Samozřejmě nejdůležitější jako v každém kolektivním sportu je potřeba mít dostatečně široký kádr, což papírově splňujeme, ale skutečnost bývá mnohdy jiná. První kolo
soutěže bylo dohráno koncem listopadu a začátek vypadá cel-

Od lepšího výsledku nás dělí pouze střelecká produktivita,
která je letos opravdu mizerná. Naši osvědčení střelci zatím nemají potřebné štěstí a na vstřelení branky potřebujeme spoustu
šancí. Doufáme ve zlepšení v další části soutěže a chceme se poprat o co nejlepší výsledek.
Přijďte podpořit náš tým, který hraje každou neděli večer.
Aktuální rozlosování, tabulka a jiné statistické informace najdete na stránkách www.pribramskyhokej.eu
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Jan Novotný

tenis
Tenisový klub Bohutín
začal s přípravou na zimní sezónu.
Je deštivé podzimní ráno a v malé obci Bohutín se začíná
s přípravou na zimní sezónu. Skupina starších dětí, rodiče a
věrní členové klubu se v sobotu ráno sešli, aby znovu jako každý
rok postavili nafukovací halu, ve které se mladí tenisté připravují na zimní tenisovou sezónu. Kurty jsou uklizené, v klubovně
je teplo a v krbu praská oheň. Co víc si přát? Určitě stejně úspěšnou sezónu jako byla ta předcházející.
Malým babytenistům se letos podařilo vyhrát regionální
skupinu a bojovat o postup do středočeského ﬁnále, kde podlehli s velmi těsným výsledkem. Mladší žáci vybojovali postup
do nejvyšší soutěže, tzn., že v nadcházející sezóně budou hrát
nejvyšší žákovskou soutěž, kde se utkají s nejlepšími tenisovými
kluby ve Středočeském kraji. Tenisový klub dále reprezentovali
starší žáci, dorostenci, a dokonce i dospělí.
Určitě je třeba zmínit úspěchy jednotlivců. Simona Klemšová
v minulé sezóně vyhrála několik turnajů, dále obsadila i několik
druhých a třetích míst. Největším úspěchem byl postup na prestižní Masters na ČLTK v Praze, kde obsadila v celorepublikové
konkurenci 5. – 8. místo. Další babytenista Tobiáš Celina rovněž úspěšně reprezentoval náš klub. Zvítězil na několika turnajích a obsadil i několik druhých a třetích míst. Mladší žákyně
úspěšně reprezentovala Štěpánka Tomcová a Sabina Škudrnová.
Děvčatům se podařilo rovněž získat několik pohárů jak v jednotlivcích, tak ve čtyřhrách. Je třeba se zmínit i o mladších žácích – Tomáš Blovský, Adam Hájek a Petr Troller domů přivezli
několik pohárů.
Pokud by všechny poháry měly být umístěny do klubovny
sportovního klubu, tak klubovna už opravdu stačit nebude.
Mladí tenisté poctivě trénují a kromě tenisové přípravy se věnují i atletické přípravě v SK Sporting Příbram, a někteří z nich
dokonce sklízejí úspěchy i na atletickém poli.
Malý klub a velké výsledky. Práce trenérů, píle dětí a ochota
rodičů. Všechny tyto aspekty jsou důležité proto, aby klub fungoval a děti měly radost z pohybu.
Výbor TK Bohutín

37

Úspěšná sezóna tenistky
Radky Bužkové
Velmi úspěšnou sezónu prožila odchovankyně místního tenisového klubu a trenéra Jiřího Turečka, v současnosti šestnáctiletá
Radka Bužková. Radka je nyní členkou střediska vrcholového tenisu v klubu I. ČLTK
Praha na pražské Štvanici.
V březnu se v Mostě stala halovou
mistryní ČR ve dvouhře i čtyřhře v kategorii dorostenek, tj. juniorek do 18 let. Na mezinárodním poli se jí podařilo zvítězit ve
čtyřhře na juniorském turnaji ITF v Lucembursku.
V kategorii žen zvítězila na turnaji kategorie A v Opavě ve
čtyřhře. Pravidelně se též účastní profesionálních mezinárodních turnajů ITF s nejnižší dotací.
Na věhlasné Pardubické juniorce došla v létě mezi nejlepších
16 ve dvouhře a ve čtyřhře získala stříbrnou medaili.

běh bohutíneM
7. ročník Běhu Bohutínem se konal v sobotu 8. října 2016.
Počasí, které panovalo celý týden před závodem, vyvolávalo
velké obavy. Od pondělí totiž téměř nepřetržitě pršelo. V sobotu se k radosti všech pořadatelů i
účastníků nakonec však umoudřilo,
a umožnilo tak pohodový průběh závodu.
Nezměněné a minulými ročníky
osvědčené tratě opět přilákaly velký
počet účastníků. Loňský početní rekord sice nebyl překonán, ale i tak se
druhou říjnovou sobotu sešel
v areálu bohutínských tenisových
kurtů úctyhodných počet 227 závodníků. K tomu je třeba připočítat další
množství lidí, kteří zajišťují doprovod a mnoho přijíždějících automobilů a nakonec je kolem závodu
slušný „cvrkot“.
Velký dík patří všem pořadatelům,
kteří se dobrovolně a ve svém volném čase podílejí na organizaci a zajištění závodu a také obci Bohutín,

V létě byla Radka nominována do juniorské reprezentace ČR v kategorii do 16
let. České dívky nejprve suverénně vyhrály
kvaliﬁkační skupinu na ME v Rakovníku.
Tím se nominovaly na srpnové Mistrovství
Evropy družstev, které se konalo v Budapešti. Odtamtud si Radka přivezla medaili,
když přispěla bodem z dvouhry v boji o
bronz proti Britkám.
Tímto umístěním se Radka spolu se svými
dvěma reprezentačními partnerkami probojovala do závěrečného světového ﬁnále – Junior Fed Cupu. Toho se na konci září
účastnilo 16 nejlepších juniorských týmů z celého světa. Naše
děvčata skončila na velmi pěkném 6. místě.
V polovině listopadu Radka získala titul Oblastní přebornice
Prahy v kategorii žen, a to jak ve dvouhře, tak i ve čtyřhře. Tím
si vybojovala postup na halové mistrovství žen.
Václav Bužek

která závod ﬁnančně podporuje. Je to další dílek do mozaiky
akcí, které se v obci konají, a pomáhají tak utvářet kulturně společenský život Bohutína. Výsledky a veškeré informace o závodu jsou k nalezení na webových stránkách
http://behbohutinem.webnode.cz

Moto
Jawáč 2016
Výprava bohutínských motocyklistů při letošní zářiové pánské jízdě.
Trasa Šumavské hvozdy.
AMK Bohutín
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Kondiční jízda Žďákovský most - Chraštice 2016

Jawáč - Slovensko, červenec 2016

T. Kocourek a L. Ric pravidelní účastníci přeboru ČR

Rumunské hory - červen 2016

vauven Argues luc de clapiers: tajenka: ,,Rozum nás klame”
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Rybáři
CARP TEAM BOHUTíN
V souvislosti s jednou z našich zájmových činností jsme
na jaře letošního roku založili CARP TEAM BOHUTÍN.
Zakládající členové jsou Jiří Křivonoska ml. a Petr Machala.
Naše první týmová výprava směřovala na řeku Brentu v Itálii,
kde jsme zaznamenali několik rybářských úspěchů v podobě
cejnů, kaprů a sumců.
Následně jsme v průběhu roku vyráželi na rybářské výpravy
po českých vodách. Jedna z výprav byla poblíž Sedlčan, kde jsme
se účastnili rybářských závodů, na které jsme přibrali dalšího

člena týmu Michala Květoně. Čtvrtého a zatím posledního člena
Miloslava Němečka jsme vzali do týmu v souvislosti s podzimní
zahraniční výpravou opět na řeku Brentu. Tuto výpravu jsme
bohužel museli předčasně ukončit pro značně nepříznivé počasí.
Do příštího roku očekáváme nábor nových členů a další zajímavé výpravy ať už na místní, nebo zahraniční vody.

Závěrem bychom rádi popřáli všem a především přátelům
rybařiny mnoho zdraví a úspěchů v novém roce 2017.
Jirka Křivonoska

Myslivecký spolek
Myslivecký spolek Bohutín uspořádal v tomto roce už dva ze
tří naplánovaných společných lovů. Jako první se uskutečnila
naháňka konaná dne 5. 11. ve vysockých lesích. Na této akci,
které se účastnilo 19 střelců a 13 honců, bylo uloveno 6 ks holé
jelení zvěře, jedno prase a liška.
V pořadí dalším byl společný hon na bažantí zvěř, kterou členové mysliveckého spolku odchovali a vypustili do honitby. Na
této akci, která proběhla v sobotu 26. 11. za účasti 18 střelců a
13 honců, bylo sloveno 59 ks bažantí zvěře a 4 orebice. Oba lovy
hodnotím jako úspěšné a děkuji
všem, kteří se podíleli na přípravách.
Posledním společným lovem
v tomto roce je tradiční vánoční naháňka, která se uskuteční 26. 12.
opět ve vysockých lesích. Chtěl bych
touto cestou požádat spoluobčany,
aby v uvedený den od 8:00 hod. do
16:00 hod. nevstupovali z bezpečnostních důvodů do výše zmíněné

lokality. Předem děkuji za pochopení.
Závěrem bych rád pozval všechny čtenáře, přátele myslivců a
myslivosti na myslivecký ples, který se 7. 1. 2017, opět po několika letech, uskuteční v restauraci Drmlovka ve Vysoké Peci.
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Za Myslivecký spolek Bohutín všem přeji šťastné Vánoce a
všechno nejlepší v novém roce.
Jiří Tureček

včelAřský spolek
Včelařský spolek Bohutín zahrnuje i včelaře z okolních obcí,
zvýšil se počet včelstev o 100.
Letos byl již druhý rok bohatý na snůšku medu. Včelařskou
základnu dále posilují mladí včelaři pocházející z včelařského
kroužku vedeného přítelem Šálkem. Finanční příspěvek od OÚ
Bohutín nám pomáhá při práci. Děkujeme.
Přítel Punčochář nám přinesl dárek od Mikuláše, který nás
překvapil a potěšil. Na snímku je předání dárku.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok přejí včelaři.
Medové tyčinky
Suroviny
Těsto: 2 lžíce medu, 1 větší vejce, 8 dkg mouč. cukru, 3 dkg
másla, 2 dl mléka, 35 dkg hladké mouky, ½ prášku do pečiva.
Poleva: 6 lžic kakaa, 8 lžic mléka, 25 dkg másla,
50 dkg mouč. cukru, 8 lžic rumu, kokos na obalení
Postup: med, máslo, vejce a cukr smícháme, přidáme mouku s
práškem a mléko dle potřeby. Těsto vylejeme na plech vyložený
VČELAŘSKý KORUŽEK
Med v kuchyni
Med sloužil po mnoha staletí jako jediné sladidlo v kuchyni.
Důkazem toho je spousta receptů, které se dochovaly. V 5. stol.
před Kr. existovala již sepsaná kniha řeckého kuchařského
umění od Mithaika ze Syrakus.
Nejstarší dochovaná kuchařská kniha pochází z 1.stol po Kr.
a jejím autorem byl věhlasný římský labužník M. G. Apicius, sám
však kuchařem nebyl. Římany naučili využívat med v kuchyni
Řekové, ale Římané povznesli svými recepty kulinářství na vyšší
úroveň.
Med se používal v románské kuchyni do mnoha pokrmů od
chleba až po sladké pokrmy, od omáček až po marmelády a
zmrzliny.
Vnitřnosti, jako plíce nebo játra, se namáčela v mléce, medu
a vejcích a poté smažila na pánvi.
Na medové sladkosti se používal jako kypřidlo do těsta mošt
(z jablek), těsto bývalo dlouho měkké a déle se uchovalo.
Nadívané kuře na medu:
Suroviny
1 celé kuře, 4 lžíce medu, několik snítek tymiánu, sůl
Nádivka: 3 bílé rohlíky, 1 vejce, 1 dl mléka, pažitka, špetka soli,
½ lžičky tymiánu, 10 dkg slaniny, 15 oloupaných a posekaných
mandlí.

pečícím papírem a upečeme. Po vychladnutí na krájíme tyčinky,
namočíme je v polevěa obalíme v kokosu.
Poleva: v teplém mléce rozpustíme máslo, cukr a kakao, do vlažného přidáme rum.
Postup: Kuře opláchneme, posolíme, potřeme olejem a
medem.
Vyprázdněný vnitřek kuřete
naplníme nádivkou.
Nádivku připravíme
z pokrájených rohlíků
namočených v mléce
a našlehaném vejci,
lehce osolíme, přidáme na kostičky pokrájenou slaninu, posekanou pažitku, mandle a
tymián. Pečeme v přikrytém
pekáčku podlité vodou a trochou oleje asi 2 a 1/2 hodiny
při 140°C. Dle potřeby odkryjeme a podléváme kuře výpekem, popřípadě podlijeme
vodou. Výsledek je křehké
maso, provoněné medem, bylinkami a dozlatova opečené.
Kuře z domácího chovu se peče
déle.
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pouŤové oslAvy v letošníM Roce

zpívající vodní fontána

areál dolu Řimbaba

Galerie Milan Eberl

areál dolu Řimbaba

mladí hasiči z SDH Bohutín

pouťové atrakce na návsi
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ADventní lAMpionový pRůvoD
Dana a Klára i v tomto roce
ve spolupráci s OÚ Bohutín přivítaly děti i dospělé
na ,,Adventním lampionovém průvodu”,
který se konal 25. 11. 2016.
Sešli jsme se v 16:45 hod. u OÚ Bohutín ve Vysoké Peci.
Odtud skupinka s lampiony
zamířila k vánočnímu stromečku,
kde jsme si po slavnostním rozsvícení stromku
všichni zazpívali koledy.

Přejeme vám vánoční pohodu,
spokojenost, zdraví
a do nového roku 2017 vše dobré.

výlov tůňky

Již čtvrtý ročník výlovu obecní tůňky
se konal tentokrát druhou listopadovou
sobotu za příjemného počasí ve společnosti
několika malých rybářů. Celkem bylo vyloveno
29 kusů kaprů a dvě štiky... ,,Petrův zdar”
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RoZpis přistAvených kontejneRů
Kontejnery budou rozmisťovány
od 5. 4. do 14. 4. 2017
dle potřeby v jednotlivých částech obce.
středa - neděle (5. - 9. dubna)
Vysoká Pec - na návsi u Cífků
Vysoká Pec - u Mateřské školky
Tisová - náves u vývěsky
pondělí - čtvrtek (10. - 13. dubna)
Chaloupecká louka - na struhách
Havírna - pod obecním úřadem u garáží
Havírna - křižovatka k sokolovně

V roce 2017 bude celosezónní přistavení velkoobjemových
kontejnérů na biologicky rozložitelný odpad - bioodpad
z domácností, odpad ze zeleně, z údržby parků,
sadů a zahrad občanů.

pátek - pondělí (14. – 17. dubna)
Bohutín - u Vondrášků
Bohutín - u bytovek
Bohutín - u hasičárny

Žádáme občany nevhazovat žádný jiný komunální odpad!

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

svoZ tko 2017
Druh

popelnice 110 l

svozu

(včetně 15% Dph)

1 x týden po celý rok

2221

sezónní*

1992

1 x 14 dní po celý rok

1569

Zimní – 1 x týden v zimě

1746

letní – 1x týden v létě

1030

letní – 1x 14 dní v létě**

554

Měsíční – 1x měsíc po celý rok

753

jednorázový pytlový svoz

85

pozn.: * 1x týdně v zimě, 1x 14 dní v létě
** pouze v obcích, kde neprobíhá
v letním období týdenní svoz.
Zimní období:
1. 1. 2017 – 30. 4. 2017
1. 10. 2017 – 31. 12. 2017
letní období:
1. 5. 2017 – 30. 9. 2017

svoz sko ( popelnic) – vánoce a nový rok
leden, únor 2017 bude prováděn svoz na základě
známek zakoupených v r. 2016.

prodej známek zahájen 1. 2. 2017.
Prodejní místa:
bohutín - koloniál u pí heřmanové
vysoká pec - budova oú
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v příbRAMi se otevřel DůM nAtuRA

V objektu bývalé České pojišťovny v Plzeňské ulici došlo 21. 9.
2016 ke slavnostnímu otevření Domu Natura. Jedná se o nový
projekt Ekologického centra Orlov, který vznikl za přispění
Středočeského kraje. Dům Natura si klade za cíl i vědeckou činnost.
V budoucnu by zde měly probíhat i konference v různých tématech.
Projekt slouží zároveň jako informační centrum pro oblast Brd.

„V tuto chvíli otevíráme první etapu tohoto projektu. Děkuji
celému týmu za heroický týden, protože během několika týdnů jsme
stihli vytvořit expozice, které trvají někdy i rok, “ poděkoval
spolupracovníkům během úvodní řeči ředitel Ekologického centra
Orlov Vladimír Král.
Po slavnostním přestřižení pásky následovala prohlídka hotových
expozic o CHKO Brdy a historii Vojenského újezdu Brdy. Kromě
informačních tabulek a velkoformátových fotografií si návštěvník
může zpestřit prohlídku multimediální prezentací, nebo zážitkovou
komorou, která simuluje noční život v Brdech včetně zvuků
a typické vůně lesa.
„Když jsme se s projektem na kraji seznámili, tak jsme po diskuzi
napříč politickým spektrem podpořili tento projekt částkou deset
milionů korun. Projekt má podle mého obrovskou budoucnost,“
řekl během svého příspěvku krajský a městský zastupitel Josef
Řihák (ČSSD), podle kterého je informovanost o otevření Brd stále
na nízké úrovni.
Do konce roku 2016 by měla být otevřena další expozice na téma
Papua – Nová Guinea a také Sphingidae muzeum, což bude největší
muzeum lišajů na světě. Otevřena by měla být i výstava fotografií
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„nebeského fotografa“ Jiřího Jirouška. V průběhu dalších měsíců by
se měla otevřít paleontologická expozice, která bude vrcholit
uspořádáním mezinárodního kongresu v roce 2018. Neméně
důležitou složkou tohoto mimořádného projektu bude i destinační
management Brdy.
„Je to působivá výstava. Jsem velký milovník fotografií, takže
jsem si přišel na své. Co se týče techniky, musím uznat, že to, co je
předvedeno ve sklepních prostorách - ta imitace přírody, je více než
věrná, takže gratulace,“ zhodnotil své dojmy starosta Příbrami Jindřich Vařeka (ANO) s tím, že o podpoře tohoto projektu bude jednat
rada a pravděpodobně i zastupitelstvo na dalších zasedáních.
Dům Natura je otevřen od pondělí do neděle od 9-12 a od 13-17
hodin.
zdroj: text i foto: pribram.cz
autor: MJ

povíDání o Rybnících

Dobrý den,
dovolte mi poděkovat všem za návštěvu dne otevřených dveří na
VD Láz. Sic nám počasí moc nepřálo, ale i tak se dostavilo 230 zájemců o historii a současnost našeho „rybníka“.
Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, přináším krátkou rekapitulaci.
Pravděpodobně první den otevřených dveří, v skoro dvousetleté historii Lázu, byl uskutečněn k 50tému výročí založení státního podniku Povodí Vltavy.
Jak jsem již naznačil, VD Láz je nejstarší přehradou ve správě Povodí Vltavy a díky dlouhé historii možná i nejzajímavější. Vznik a
využití nádrže je úzce spjat s březohorskými stříbrnými doly.
Jak si všichni dovedeme představit, šachta je něco jako velká
studna, a tudíž jedním z největších nepřátel dolování je voda. Aby
bylo možno jí z dolů odčerpávat, byla při malém rozsahu těžby využívána lidská síla, která poháněla pumpy. Ruční pumpy nedostačovaly, a tak se přistoupilo k pohonu kolem, ve kterém pochodovali
dva chlápíci, toto kolo a jednotvárná namáhavá práce byla nahrazena posléze vodním kole. Nu, na pohon vodního kola je potřeba
vody, ta byla v našem kraji získávána nejdříve přímo z Litavky. Ta
však podléhá přírodním cyklům, a tak v období sucha se pumpy zastavily a docházelo k zaplavování šachtic. V archívech můžeme nalézt zprávy o utonulých hornících v podzemí, při výpadku vody na
povrchu.
Taková nestálost pohonného média vyžadovala řešení, a to postavit zásobárnu vody. Více méně každá vodní plocha na cestě z Příbrami do Lázu byla využívaná pro potřeby dolů. K šachticím byla
voda přiváděna povrchovými kanály, které se nazývaly Struhy.

V podstatě se jedná o strouhu, která byla vyzděna kamenem uloženým do jílového lože. V době vrcholného rozmachu byly strouhy
přes dvacet kilometrů dlouhé. Dne z nich nalezneme jen několik zachovalých úseků. Zbytek zmizel v čase. Kanál samotný byl lemován
cestou, po které chodila obsluha, která se starala o dobrý technický
stav vodoteče. Podél cesty byly zasázeny malé kamenné patníčky se
znakem příbramských dolů.
Mezi rybníky je nejstarší Vysopecký rybník postavený rybníkáře
Blažkem v letech 1768-70, který dokonce obstál při protržení Pilské nádrže. Některé prameny uvádějí, že přes hráz se valila 60cm vysoká vlna po dobu 15minut a přeci hráz odolala. Úžasný příklad
kvalitně postaveného vodního díla.
Druhý nejstarší je tvz. Drozďák, postaven 1780-1783 o objemu
129,5 tisíc m3. Ten se po letech vypuštění a prokopání hráze konečně dočkal rekonstrukce.
Když tyto zásobárny vody nedostačovaly, tak se přistupovalo k různým navýšení. Například hráz Pecováku byla v roce1811 navýšena
z necelých 5m na 7, a objem tak vzrostl na 0,273 milionů m3. Ani to
nestačilo a bylo nutno najít místo pro novou nádrž. Brdy k tomu
přímo vyzývaly. Jako ideální místo se našlo nedaleko Lázu, kde Litavka procházela úzkým údolím. A tak v roce 1818 byla započata
stavba Lázkého „rybníka“. V revolučním roce 1848 byla pak započata stavba největší Pilské nádrže.
Voda z Pilské byla struhami přiváděna do Lázské nádrže a od tamtud pokračovala dále do Příbrami.
O samotných nádržích jejich pohnuté historii a současnosti bych
vás informoval příště.
Děkuji
Pavel Kopáč, hrázný VD Láz
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ReAliZAce stAvby čov DokončenA
V současné době byly dokončeny stavební práce
na historicky největší investiční akci za posledních 60 let v obci
Bohutín.
Po mnohaletém úsilí a na základě vydaného
stavebního povolení obdržela obec finanční dotaci na realizaci
stavby 10.000.000,- Kč od Krajského úřadu Středočeského kraje.
Jedná se o stavbu nové čistírny odpadních vod pro obec
Bohutín, která nahradila
stávající již technicky
i technologicky nevyhovující čistírnu v lokalitě u Vokačovského
rybníka.
Kapacita nové ČOV je dimenzována na 2.300 obyvatel,
to znamená pro všechny části obce Tisovou, Havírnu, Vysokou
Pec a Bohutín. Záměr obce po výstavbě nové ČOV je etapizace

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

Vlastní stavba představuje vybudování podzemní části ČOV,
vlastní technologické nádrže a nadzemní část jako provozní část
s místností obsluhy, sociálním zázemím a dmychadnou. Nadzemní objekt je zakryt sedlovou střechou. Součástí vybudované
stavby je nová přípojka vody a nové připojení ,,nn”. Stavební
práce byly ukončeny v dubnu letošního roku.
Závěrečné vyhodnocení akce dodala obec poskytovateli dotace v dubnu letošního roku. K dnešnímu dni obec obdržela po
kontrole dotaci v plné výši. Byly dokončeny finální úpravy povrchů, terénu, výsadby zeleně a oplocení.
V následujícím roce leden 2017 bude celá stavba řádně zkolaudována po 12 měsíčním zkušebním provozu.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci této stavby a modernizaci obecního vodohospodářského majetku.
Obecní úřad Bohutín
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ZAkončení pRáZDnin
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ZAkončení pRáZDnin
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ZelňAčkA nA řiMbAbě
15. října se v Bohutíně konala nejedna společenská událost. Den odstartovala soutěž ve
vaření polévky - zelňačky. Soutěž se odehrávala v areálu dolu Řimbaba a do vaření se zapojilo 6 týmů: Řimbaba, kulíšci, parukáči,
bezdomovci, SDH Vysoká Pec a SDH Bohutín.
Ještě v průběhu vaření byla zrušena soutěž a
akce byla přehodnocena na ochutnávku a vítězi byli vyhlášeni všichni.
Pořadatelům patří dík za super nápad, kterým "zblbli" docela dost amatérských kuchtíků. Zájem veřejnosti byl razantní, neboť
obrovské kotle a hrnce se vyprazdňovaly jak
mávnutím kouzelného proutku. Takže, zelňačko, za rok na shledanou!
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vánoční konceRt

Vánoční koncert dechové hudby Rožmitálská Venkovanka, který se konal 4. 12. 2016 v kostele svaté Maří Magdalény

gAleRie MilAn ebeRl
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tok 2016
Pozvánka TOK 2016
12. ročník

25. prosince 2016
- tradiční výstup
na nejvyšší vrchol
Brd.
Letošní
sraz účastníků
v 11:00 hod.
v hostinci Plzeňka
nebo ve 13:00 hod.
na vrcholu Toku.
Občerstvení
pro všechny zajištěno.
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spolek řiMbAbA
Vážení spoluobčané,
stejně jako každý z Vás, tak i my koncem roku bilancujeme,
hodnotíme končící rok a plánujeme rok příští. Nemá smysl připomínat naše nosné akce (Velikonoce, čarodějnice, hornické odpoledne o bohutínské pouti, Mikuláše a Vánoce). Z nových akcí
stojí za zmínku soutěž družstev konaná 15. 10. 2016 pod názvem „Řimbabská zelňačka.“ Nultého ročníku soutěže o poctivou a na Řimbabě vlastnoručně uvařenou zelňačkou se
zúčastnilo 6 soutěžních týmů. Nejpodstatnější bylo, že se bavili
kuchaři, kuchařky i návštěvníci. Vydařené akci přálo i počasí.
Hodnotící porota se shodla, že v úvodním ročníku zvítězili
všichni soutěžící.

K náplni členů spolku patří i nekončící údržba areálu Řimbaby,
provádění nezbytných oprav, výstavba nových expozic a zdokonalování stávajících, prohlídková činnost na povrchu i v podzemí, provoz rozhledny na těžní věži (ﬁgurujeme na seznamu
rozhleden ČR).
Tyto činnosti jsou prováděny členy spolku dobrovolně a bezúplatně téměř každou sobotu.

Vraťme se ale na začátek roku. Po období lednového klidu se
několik členů zúčastnilo jako „holota havířská“ bohutínského
masopustu (pohádky Dařbuján a Pandrhola). Následoval křest
„Hornických pohádek“ R. Lukeše ve velké výstavní a společenské místnosti, natáčení znělky seriálu Podzemní Čechy III v
Řimbabské štole, exkurze do dosud nepřístupného kutnohorského podzemí, dále příbramského podzemí, účast na 20. Setkání hornických měst a obcí ČR v Příbrami ve dnech 10. - 12. 6.
2016, které bylo zároveň i 16. Evropským dnem horníků a hutníků, účast na oslavě 130. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v Bohutíně a v neposlední řadě účast na 9. Setkání hornických měst a obcí v Gelnici 12. - 13. 8. 2016. Následovala
oslava dne horníků v Sokolově 10. 9. 2016, výlet do Českého
Krumlova se členy Spolku Prokop a společně s cechem a Prokopem návštěva Atom muzea v Brdech.

V letošním roce jsme oslavili 10 let své existence. Myslím si, že
se nemáme za co stydět. Naším cílem je postupné budování budoucího (obecního) muzea s hornickou tématikou, připomínání
hornické minulosti obce, zachraňování a prezentování hornických památek, prezentování obce Bohutín na hornických akcích
v ČR i zahraničí, zapojování se do kulturního a společenského
dění v obci pořádáním v úvodu uvedených akcí.
Myslím si, že tato činnost se spolku daří, a proto bych chtěl
touto cestou poděkovat všem našim členům za odvedenou práci
a popřát jim, jakož i vám všem krásné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší do roku 2017.
Současně vás všechny srdečně zveme na naše akce, které budou
pořádány v příštím roce. Bližší informace a mnohé další
o činnosti Spolku Řimbaba naleznete i na našich stránkách
www.rimbaba.cz.
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Pepík Kovář

fotokRonikA - ReAliZovAné Akce Roku 2016

Realizace měřičů na silnici I/18.

Oprava dešťové kanalizace v lokalitě Vysoké Pece - šachta 25. Únor.

Oprava opěrné zdi vodního toku na návsi v Bohutíně.

Oprava budovy
a okolí kabin
SK Litavanu Bohutín.
Zvýšení kapacity šaten.

54

fotokRonikA - ReAliZovAné Akce Roku 2016
Informativní schůzka s vlastníky přilehlých nemovitostí a výstavba první etapy chodníku podél silnice I/18 z vlastních prostředků obce.

Informativní schůzka s vlastníky přilehlých nemovitostí a realizace opravy vodovvodního řadu v západní části Bohutína.
Výměna nevyhovujícího azbestocementového potrubí. Získaná dotace na výše uvedenou stavbu 250 tis.
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fotokRonikA - ReAliZovAné Akce Roku 2016

Stavební úpravy obecní budovy hasičárny a hostince ve Vysoké Peci č.p. 212.
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fotokRonikA -plánovAné Akce Roku 2017

Obec požádala o dotaci na realizaci druhé etapy chodníku podél silnice I/18 na rok 2017 - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Plánovaná oprava dešťové kanalizace, lávky a místní komunikace.
Bylo dokončeno územní řízení a v současné době probíhá stavební řízení.

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

Obec Bohutín požádala na MZE ČR o ﬁnanční dotaci na realizaci druhé etapy splaškové kanalizace části Vysoké Pece,
v návaznosti na již dokončenou stavbu čističky odpadních vod s kapacitou pro celou obec - ministerstvo zemědělství žádost zamítla.

57

fotokRonikA - Dění v obci A okolí

Probíhající stavební práce na silnici I/18 směr Rožmitál p. Tř. a Příbram - investor ŘSD ČR.

Zásah SDH Bohutín a HZS Příbram při požáru lesního porostu v lokalitě za fotbalovým hřištěm - srpen 2016.

Úprava plochy bývalého rybníčka.

Lesní stážci pod Pilským rybníkem - říjen 2016.

Instalace informativních tabulí ohledně račího moru. Lokalita Vysokopecký rybník a západní část Bohutína.
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pOTRAVInY DRMLOVkA
Vysoká pec 225

Vás
VászVe
zvekk nákupu:
nákupu:
zájezdní hostinec

| širokého sortimentu potravinářského zboží |
denně čerstvého pečiva | zákusků | lahůdkářských výrobků | sekané |
drogerie | krmení pro zvířata | tabáku a tabákových výrobků |
propan butanu | a ostatního zboží |
On - LIne sAzkA

Děkuji všem zákazníkům
za přízeň v roce 2016 a přeji příjemné prožití
svátků vánočních a do roku 2017 vše dobré, štěstí a zdraví.

Vysoká Pec č.p. 64 / 262 41 Bohutín
e-mail: drmlovka@drmlovka.cz / tel.: 608 258 460
Zveme Vás na steaky,
hotová jídla, minutky
a speciality šéfkuchaře.
Používáme výhradně
kvalitní české suroviny.

PF
2 017

Děkuji za přízeň
v uplynulém roce
a do nového přeji
všem zákaznicím
a zákazníkům
pohodu a klid
tak jako
o svátcích vánočních.
Pevné zdraví, hodně radosti
a spokojenosti.

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.

30. 12. 2015 povánoční pohodová olDies
7. 1. 2017 myslivecký ples
23. 1. 2017 hasičský ples - sDh bohutín
25. 2. 2017 taneční zábava sDh vysoká pec
26. 2. 2017 dětský karneval sDh vysoká pec

www.drmlovka.cz

Jana Heřmanová, koloniál - Bohutín 79

OTEVŘENO
KADEŘNICTVÍ na Vysoké Peci
RŮŽENA VÍTKOVÁ

Tel.: 607 165 978
Jiří KRÁKORA

Husova 635, Příbram VI (areál Halexu)
tel.: 603 427 151, e-mail: tisk@pb.cz

www.tiskarna-krakora.pb.cz

OFSETOVÝ a DIGITÁLNÍ TISK

Tiskárna

Jiří KRÁKORA

z grafické studio a tiskárna - zakázku zhotovíme od návrhu po konečný tisk i finální zpracování z
vizitky do 24 hod. z velkoplošný tisk z NEJLEVNĚJŠÍ barevný digitální malonákladový tisk
z polepy, řezaná grafika, potisk předmětů z mnohem více... i z donesených dat

VAŠE ZAKÁZKY ZPRACUJEME

LEVNĚ

RYCHLE A KVALITNĚ

Studio Relax - Vysoká Pec 89 - tel.: 731 722 480
KOSMETICKÉ SLUŽBY VČETNĚ DEPILACE / MASÁŽE
––klasická,
bolavých zad,
zad, baňkování
baňkování
klasická, medová,
medová, aromatická,
aromatická, lymfatická,
lymfatická, havajská, reflexní, indická, terapie bolavých

PEDIKÚRA / MANIKÚRA - SCHELL LAK / DÁRKOVÉ POUKAZY
KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2017 VÁM VŠEM PŘEJE
Eva Plášilová, Vysoká Pec 89, tel.: 731 722 480
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