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Obec Bohutín vás srdečně zve na tradiční

Bohutínskou pouť

Pátek

16:00 | P
 osezení ve stanu
u hasičské zbrojnice
22:00 | Z pívající vodní fontána
- požární nádrž
22:30 | Ohňostroj - požární nádrž
23:00 | Oldies párty
- areál SK Litavan Bohutín

Sobota

22.–24. 7.
2 0 2 2

Neděle

9:00 | P
 osezení ve stanu
u hasičské zbrojnice
11:00 | S lavnostní mše
- kostel sv. Maří
Magdalény
14:00 | M
 iniútok malých hasičů
Turnaj v malé kopané
„O pohár starosty obce“

12:30 | H
 ornické odpoledne
na Dole Řimbaba
13:00 | P
 osezení ve stanu
u hasičské zbrojnice
14:00 | K
 ulturní a sportovní program
na hřišti SK Litavan Bohutín
Zápas Amfora a stará garda
16:30 | V
 zájemné zápasy
Mužstvo AMFORY
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Slovo starosty
v Příbrami také hasiči z SDH Bohutín. Především rozváželi válečné uprchlíky do míst jejich ubytování. A řada
uprchlíků našla dočasný domov také v Bohutíně – žijí
tady, pracují, děti chodí do školy. Nezbývá než přát jim,
ale také sobě, aby válečný konflikt brzy skončil.

Vážení spoluobčané, návštěvníci Bohutína,
čtenáři Bohutínského zpravodaje,
z roku 2022 už jsme prožili jeho polovinu, je léto, prázdniny, blíží se pouť a my k vám přicházíme opět s Bohutínským zpravodajem, abychom vás informovali o dění
v naší podbrdské obci, jak je již dlouho zvykem. Moje
dnešní „slovo starosty“ opět připomene dění I. pololetí
letošního roku v naší obci a blízkého okolí. Akce, které již
byly realizované, akce, které se realizují a na kterých se
teprve pracuje. Samotný výtisk zpravodaje svědčí o tom,
že dění v naší obci je velice pestré, aktivní po všech stránkách - jak stavebních, společenských, tak i sportovních.
Nutno podotknout, že u akcích stavebního charakteru
je zapotřebí nejprve upřesnit záměr, následně vyhotovit projektovou dokumentaci územního a stavebního
charakteru, poté zabezpečit finance (v případě dotace
nejprve podání žádosti), samotná realizace a uvedení do
zkušebního nebo trvalého provozu.
Přeji každému školákovi, ale samozřejmě i nám všem
krásné prožití letošního léta, plného sluníčka. Zapomeňme na starosti všedních dnů a snažme si užít letního počasí co nejvíce. Pevně věřím, že v Bohutíně, na Havírně,
Vysoké Peci i Tisové nám bude krásné počasí přát.

A jak jsme chodili a sportovali v okolí našeho domova,
možná jsme si uvědomili, jak je tady krásně. CHKO Brdy
máme v docházkové vzdálenosti, kousek od nás jsou
i významné kulturní památky spojené s historií nejen
našeho regionu. Práce v obci se v této době soustředily
na zimní údržbu, prořezávky stromů, úklid
veřejných prostranství. Na jaře pak přibylo
sekání trávy, čištění a opravy místních komunikací, vyčištění požární nádrže (koupaliště) či výsadby ovocných stromů ve vznikající aleji a další výsadba v západní části
Bohutína. Tyto práce prováděli zaměstnanci
obce, dobrovolníci i nasmlouvané firmy.
Bohužel, jak jsem již zmiňoval opakovaně,
stále se najdou tací, kteří dělají v obci nejen
nepořádek, ale práci ostatních ničí. Letos
v polovině května měl někdo opět tuto
potřebu a tentokrát polámal dřevěné opěry
v lipové aleji na cyklo-pěším propoji mezi
Bohutínem a Příbramí.

Požární nádrž vybudovaná bohutínskými hasiči v 60. letech

Na začátku dubna měla začít několik let
připravovaná a očekávaná generální oprava silnice I/18
v úseku od odbočky k Rudolfce k základní škole (téměř
1 700 metrů), jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic. Bohužel investor se těsně před samotným zahájením
stavby rozhodl stavbu pozastavit a její zahájení oddálit na
září tohoto roku. V původním termínu byla tedy alespoň
zahájena výměna části nevyhovujícího vodovodního
potrubí na Havírně a po zahájení stavby I/18 se ve výmě-

Nemohu jinak, než začít dvěma událostmi, které ovlivnily
a ovlivňují životy lidí na celém světě. Tou první byla v zimních měsících další silná vlna onemocnění COVID-19,
která naštěstí zeslábla, a bylo možné postupně zrušit většinu protiepidemických opatření, nicméně je stále na místě ohleduplnost k ostatním a zodpovědnost k vlastnímu
zdraví. Druhou pak byl v únoru vojenský vpád Ruska na
Ukrajinu. Ten, mimo jiné, vyvolal obrovskou uprchlickou
vlnu především žen a dětí, při jejímž zvládání pomáhali
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ně bude pokračovat v oblasti výstavby opěrné zdi. Tím
bude dokončena výměna vodovodního potrubí v celé
obci a nikde již nebude nevyhovující azbestocement.
Generální oprava silnice společně s výstavbou opěrné
zdi a mostku bude znamenat zásah do dopravy v obci –
bude nutná několikaměsíční uzavírka – i do života všech
občanů. Jsem však pevně přesvědčen o její nezbytnosti
a přínosu pro nás všechny. Již nyní děkuji všem, a především obyvatelům podél silnice, za trpělivost a vstřícnost
při její realizaci (více na straně 11).

nulosti a připomenout některé velké akce z průběhu
uplynulých 4 let, určitě mezi ně patří výstavba nových
chodníků, výměny nevyhovujících vodovodních řadu,
oprava a úpravy místních komunikací a parkovacích míst.
Prostě kdo má chuť, ať si udělá malou či větší procházku
po obci a nezapomene ani na nové lokality u Vokačovského rybníka nebo lokalitu rodinných domů na Rusalce,
která spadá pod naší obec.

Na velikonoční svátky, v polovině dubna, byla rozvolněna
protiepidemická opatření a bylo možné za velkého zájmu
veřejnosti uspořádat první společenskou akci – Velikonoce na Řimbabě. Následně bylo také možné vytvořit ve
spolupráci se spolky, organizacemi obce a dobrovolníky
Kalendář akcí, které jsou pořádány ve spolupráci s OÚ
a který dostala každá domácnost do své schránky. Rád
bych v této souvislosti upozornil, že Obec Bohutín konání těchto akcí podporuje a příp. na nich spolupracuje.

Díky dobrému plánování nejen v tomto, ale také v předcházejících volebních obdobích máme jako jedna z mála
obcí 51 obecních bytů pro příjmově vymezené skupiny.
Byty jsou plně obsazeny a všichni nájemníci plní řádně
své povinnosti, na bytech nejsou žádné dluhy. U nájemníků, kteří se chovali neohleduplně a neplnili řádně
své povinnosti byla bohužel k jejich nelibosti ukončena
nájemní smlouva. V jednání je stále domov seniorů domov s domácí péčí, kde by byl investorem soukromý
subjekt a obec má zájem si ponechat ve svém vlastnictví
pozemek, který bude na základě smluvního vztahu pronajímat. Ti z vás, kteří navštěvují jednání zastupitelstva
obce ví, že tato jednání trvají přibližně 4 roky. Nejprve
byla jednání započata s Krajským úřadem Středočeského
kraje a následně se soukromým investorem. Na základě
zkušeností z minulých let, kdy umístění našich spoluobčanů v podobných zařízení bylo velice zdlouhavé, se ukazuje
jako vhodné mít zařízení tohoto typu v naší obci. Nehledě
na skutečnost možnosti nových pracovních míst pro naše
občany.

Zároveň je nutno nastínit také některé rozpracované
a k realizaci připravené plány i vize do budoucnosti.

I přesto, že jste v kalendáři nenašli termín tradičního jarního setkání jubilantů, nezapomněli jsme na ně. Všichni
dostali gratulaci, drobné dárky a poukázku na nákup
zboží v některém z místních obchodů přímo domů. Ještě
jednou jim touto cestou přeji za nás všechny především
pevné zdraví, pohodu a spokojenost a věřím, že příště se
již setkáme osobně.
V červnu společenská místnost na OÚ opět ožila úsměvy
dětí a jejich rodičů i prarodičů při tradičním vítání občánků. Také jim přeji zdravý a šťastný život.
V dubnu začal také u nás působit Klub Fitsenior a vy se
o jeho činnosti dočtete na dalších stránkách BZ.

Za posledních 15 let byl kladen největší důraz a finanční
prostředky na modernizaci vodohospodářského majetku
(výměna vodovodního potrubí z nevyhovujícího azbestocementu na potrubí z moderního materiálu – významné
omezení ztrátovosti vody a havárií) v jednotlivých částech
obce, vybudování nové dešťové kanalizace. A hlavně

Ze stavebních akcí tohoto pololetí bych rád upozornil na
stavbu lávky u Vokačovského rybníka, která byla realizována ve spolupráci Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Příbram, Města Příbram a Obce Bohutín a těmito
subjekty je také financována. Procházka
kolem „Drozďáku“ se tak stane příjemnější a hlavně si ji budou moci dopřát
také maminky s kočárky nebo ti, kteří se
obtížněji pohybují. Tato stavba navazuje
na již realizovaný cyklo-pěší propoj mezi
obcí Bohutín a městem Příbram.
V době vydání BZ je také dokončována
oprava hráze Vysokopeckého rybníka
a do konce prázdnin je předpoklad jeho
kolaudace a napuštění. Připomínám, že
investorem těchto prací je Svazek obcí
pro vodovody a kanalizace Příbram, v jehož vlastnictví rybník je.
Pokud se chceme ohlédnout do mi-

Letošní vítání občánků - 2022
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s církví podepsána, a tak je možné pokročit dál a postupně žádat o územní rozhodnutí a stavební povolení. A pak
konečně začít stavět a realizovat záměr – věříme, že se to
podaří příští rok. Žádost o spolufinancování bude podána
na Krajský úřad Středočeského kraje z programu obnovy
venkova.

to nejdůležitější, funguje nová čistírna odpadních vod
(ČOV) na Vysoké Peci, na kterou je historicky připojena
část objektů v této oblasti. ČOV je připravena pojmout
veškeré splašky ze všech částí obce. V současné době se
finišuje s konečnou verzí vypsáním výzvy na projektovou
činnost pro stavbu splaškové kanalizace ve zbývajících
částech obce a probíhají jednání s vlastníky pozemků,
kterých by se vedení kanalizace dotklo. Většina vlastníků
se vstupem na své pozemky souhlasí. Pokud obec neobdrží nutná souhlasná stanoviska dotčených vlastníků
hlavních tras kanalizace, bude nutno hledat jiná, finančně
i technicky náročnější řešení. V průběhu příštího volebního období je cílem zahájení stavby. Bude zahájena pouze za předpokladu získání finanční dotace ministerstva
zemědělství nebo ministerstva životního prostředí. Snem
asi každého starosty je, aby obec po jejím dokončení neměla žádné nebo minimální finanční závazky. Poděkování patří pracovní skupině složené z našich spoluobčanů,
kteří mají zkušenosti v tomto oboru a přijali výzvu podílet
se na přípravných pracích nadcházející stavby splaškové
kanalizace.

V západní části Bohutína byl vybudován chodník směrem
ke koupališti, opraven povrch obecních cest. Zároveň
jsme obnovili Komenského stromořadí a historický název
ulice – Třída Karla Petáka.
Stranou našeho snažení nezůstává ani péče o životní
prostředí. Byla vysázena ovocná alej v lokalitě nad obecním úřadem Na Struhách, kde začínají růst krásné aleje.
U Vokačovského rybníka byla založena květná louka.
Vysázeny byly duby a borovice v lokalitě Havírny na
místě bývalé haldy – bohužel, někteří spoluobčané si
zřejmě myslí, že se jedná o plantáž vánočních stromků,
kam se chodí za tmy a bez placení. Listnaté a jehličnaté
stromy byly vysázeny také v západní části Bohutína v lokalitě „U Starousedlíků“, kde bylo nutné původní dřeviny
vykácet. Také v těchto aktivitách hodláme pokračovat, ať
již pomocí dotací, či jen z rozpočtu obce.

Ve snaze pomoci občanům a vzhledem k tomu, že stavba
splaškové kanalizace je „běh na dlouhou trať“, rozhodlo zastupitelstvo obce s platností již od 1. 7. 2020 tak,
že majitel nemovitosti s přiděleným číslem popisným
a trvalým bydlištěm v Bohutíně může požádat o příspěvek na stavbu domovní čistírny odpadních vod.
Příspěvek je v maximální výši 25 000 Kč. Podrobnosti
naleznete na www.obec-bohutin.cz.

Život v obci zpříjemňují také sportovní areály TK
Bohutín a SK Litavanu Bohutín a také areál dolu
Řimbaba, na jejichž provozu a údržbě se obec
finančně podílí. Dobře slouží také dětská hřiště
a nově také cvičební stroje v parku u obecního
úřadu a u sokolovny.
Jsou však rozpracovány nebo připraveny
i další akce (některé zatím v plánech a vizích), včetně těch, které nesouvisí s rozpočtem obce, ale realizují se z pozice
soukromých vlastníků. Zde je jejich nástin.

Opraveny a v dobrém technickém stavu
jsou všechny obecní budovy. Základní
škola získala mezi rodiči velmi dobré renomé a je kapacitně naplněna. Aby se
mohla dále rozvíjet a přijímat všechny žáky,
jejichž rodiče projeví o vzdělávání zájem, je
nezbytná modernizace hlavní budovy školy
a její samotná přístavba. Věříme, že v příštích
2-3 letech se podaří získat nejen dokumentaci
a povolení potřebná k zahájení stavby, ale také
pomocí grantů a dotací peníze (podání žádosti na
ministerstvo financí nebo ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy), které by doplnily ty
poskytnuté zřizovatelem, tj. obcí. S rozvojem
školy souvisí také bezpečnost v jejím okolí. Již několik let
probíhají jednání a přípravné práce na vybudování tzv.
záměru realizace II. etapy modernizace školní zahrady
a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v okolí. Kromě
vypracování návrhu a projektu bylo nutné vykoupit pozemky v okolí školy od pana Jana Melichara, paní Taťány
Šimrové a paní Bohumily Kabeláčové. Tvrdým oříškem
byla jednání s římskokatolickou církví a směna – získání
dalšího potřebného pozemku. V této chvíli je smlouva

Soukromí investoři:
- dokončovací stavební práce na bytovém domě ve Vysoké Peci, bývalý areál
Rudných dolů,
- probíhající stavba na místě bývalé budovy
obecního úřadu ve Vysoké Peci č.p. 74 u silnice I/18 (zázemí firmy a bytové jednotky),
- stavební úpravy a stavba nových bytových
jednotek ve Vysoké Peci č.p. 75,
- realizace inženýrských sítí pro stavbu 4 RD v lokalitě
u silnice I/18 pod stánkem zeleniny na Havírně.
Nadcházející stavby a akce realizované v letošním
roce z rozpočtu obce:
- výměna vodovodního řadu v návaznosti na zahájení
generální opravy komunikace I/18 v části Havírny
u hlavní silnice (září – říjen),
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- oprava havarijního stavu opěrné zdi u vodoteče
u budovy školní jídelny (září – říjen),
- stavební úpravy parkovacích míst u bytového domu
Vysoká Pec č. p. 125 (červenec – srpen),
- probíhající komplexní pozemková úprava v k. ú.
Bohutín (státní pozemkový úřad),

stavby. Proto je nutné poděkovat všem, kteří se na zvelebení podílí a přispívají k dalšímu rozvoji naší obce, ale
i těm, kteří jsou jakkoliv jednotlivými stavbami omezeni.
Jedna z nedůležitějších věcí týkajících se nás všech jsou
samotné finanční prostředky a s tím související hospodaření obce. U některých obcí můžeme slyšet mnohamiliónové úvěry a existenční problémy. Obec Bohutín
k dnešnímu dni nemá žádné úvěry ani dluhy a vlastní finanční prostředky v celkové výši 33.804.176,–
Kč, které jsou uloženy v KB Příbram a ČNB Plzeň.
Tyto finančí prostředky by měly být použity jako finanční
spoluúčast na modernizaci budovy základní školy a na
zahájení stavby splaškové kanalizace v jednotlivých částech obce.

- modernizace zázemí místní organizace rybářů
na Řimbabě (Řimbaba je ve vlastnictví obce),
- na základě výsledku realizovaných mostních prohlídek byla zadána projektová dokumentace pro
stavbu nového mostu nad stavidly u Vysokopeckého
rybníka (realizace r. 2023),

Vážení spoluobčané, také první pololetí roku 2022 nám
přineslo radosti, starosti i nové výzvy - jak už to v životě
bývá.
V závěru tohoto volebního období děkuji především
všem zastupitelům za práci pro obec a její reprezentaci bez ohledu na to, jestli budou pokračovat v práci
zastupitele i v nadcházejícím období. Za práci pro
obec a její reprezentaci děkuji také všem spoluobčanům, spolkům a organizacím.

Jednání pracovní skupiny
k nadcházející stavbě splaškové kanalizace

Přeji vám všem krásné léto a především zdraví. Přeji
si, ať nikoho z nás neopouští chuť do života a radost
ze života, nápady a ochota k práci i k zábavě a odpočinku. Připomínám, že dveře na obecním úřadě se
nezamykají, ale jsou pro vás otevřeny – ať už přicházíte s čímkoli, nápadem, dotazem či kritikou a připomínkou – to vše nás posunuje alespoň o kousek dopředu. Děkuji vám všem, kteří jste se na životě naší
obce jakkoli podíleli, podílíte nebo podílet budete.

- v letošním roce prováděla obec zimní údržbu ve
vlastní režii, a to na základě nákupu nové obecní
techniky (traktor, čtyřkolka a další příslušenství),
- obec podala žádost ohledně spolufinancování na
nákup nového cisternového auta pro SDH Bohutín v rámci zařazení JPO III (vydáno rozhodnutí
ministerstvem vnitra z měsíce května o převedení
alokovaných finančních prostředků v rámci státního
rozpočtu na jinou položku – nikdo z žadatelů neobdržel dotaci),
- běžná údržba budov, movitého i nemovitého majetku obce,
- oprava střechy na budově školní jídelny a vnitřních
prostor,
- budova obecního úřadu Vysoká Pec č. p. 140
a 51 bytových jednotek - oprava střechy, výměna vodoměrů a modernizace rozvodů internetu a televize,
- v přípravě je stolní kalendář pro rok 2023 – prosím
občany, kteří mají doma historické fotografie nebo
jakýkoliv jiný písemný materiál, který je možno použít, o jeho zapůjčení. Kontaktujte zástupce obce.
Před začátkem každé plánované akce jsou pozváni
vlastníci přilehlých nemovitostí, abychom minimalizovali
nepříjemné záležitosti spojené s opravami. U stavebních
prací je kladen důraz na samotný konečný výsledek naší
práce, který se převážně skládá z ceny, kvality a rychlosti

A nezapomeňme oslavit společně tradiční pouť a radovat
se z dalších společných setkání a dalších aktivit.
Ladislav Turek, starosta

Jednání zastupitelstva obce
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První písemná zmínka o obci Bohutín je z roku 1379
První písemná zmínka
o obci Bohutín (která byla
jistě založena mnohem dříve,
dle mého názoru ve 13. století) se dochovala v Berním rejstříku pražského arcibiskupství
z roku 1379. Z toho plyne, že
Bohutín tehdy patřil do majetku pražského arcibiskupa.

Volby 2022

23. 9. 2022
24. 9. 2022

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme:

Na úvodní stránce je nadepsáno: Anno D omini
MCCCLXX nono circa epyphaniam D omini presens
berna Heinricum, notarium
archiepiscopi Pragensis, et
Henslinum de Gumpolcz.

1. Volby do zastupitelstva obce Bohutín se uskuteční:
v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místo konání voleb

Volební okrsek č. 1

Léta Páně 1379 kolem svátku
Zjevení Páně (6. ledna) tato
berně (byla vybírána) etc.,
tedy bezpochyby jako pomoc
králi Václavovi IV. při nastoupení jeho vlády.

volební místnost: Bohutín 40
(jídelna základní školy)

pro voliče
s trvalým místem pobytu
Bohutín a Havírna

Rejstřík je zajímavý tím, že
podrobně uvádí usedlosti
v jednotlivých vsích. U každého majitele (neměli ještě
příjmení) je napsáno, jakou
výměru pozemků má a kolik
z nich odvedl grošů královské
berně. (to je to slovo ded., tj.
dedit, česky dal).

(včetně lokality Rusalka)

Volební okrsek č. 2

volební místnost: Vysoká Pec 140
(Obecní úřad Bohutín)

Bohutín byl tehdy jednou
z nejlidnatějších vsí panství,
zřejmě v důsledku dolování,
protože zemědělsky nebyla tato oblast příliš příhodná. Bylo zde 23 osedlých na
necelých 14 lánech. Výměra
lánu je nejistá, pohybovala se
zhruba od 20 do 27 hektarů.
Čtyři usedlosti byly ale zpustlé
(desertum) a jeden osedlý byl
chudý. Rychtářem v Bohutíně
byl tehdy Maršík. Mikeš byl
lesník. Na berni se tehdy vybrala 1 kopa a 46 grošů, osedlí
zůstali dlužní 18 ½ gr.

pro voliče
s trvalým místem pobytu
Vysoká Pec a Tisová

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Další doložená písemná
zmínka o obci Bohutín je
obsažena v urbáři pražského
arcibiskupství z roku 1390.

Berní rejstřík pražského arcibiskupství 1379

5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže
volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
Obec Bohutín

PhDr. Věra Smolová
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Kalendář
akcí
Bohutín 2022

Předpokládaná uzavírka silnice I/18

22. 7. Hasičská vodní fontána, ohňostroj
požární nádrž

23. 7. 14. Hornické odpoledne
Důl Řimbaba

Stavba vodovodního řadu

23. 7. Zápas s Amforou, pouťová zábava

SK Litavan Bohutín výr. 90 let, náves

24. 7. Pouťový miniútok, O pohár starosty obce
SK Litavan Bohutín

8.–12. 8. Sportovní tábor
TK Bohutín

Stavba
propustku

Stavba
opěrné zdi

15.–19. 8. Tradiční letní tenisová škola
TK Bohutín

20. 8. Stezka odvahy

SK Litavan Bohutín

3. 9. Pohádková louka, Neckyáda, letní kino
areál u Vysokopeckého rybníka

17. 9. VI. Zelňačka na Řimbabě
Důl Řimbaba

8. 10. Běh Bohutínem
TK Bohutín

13. 10. Soutěž - nesoutěž aneb najdi recept naposledy
Obecní knihovna Bohutín

15. 10. Setkání seniorů - jubilantů
restaurace Drmlovka

19. 11. Výlov obecní tůňky
obecní tůňka

25. 11. Zahájení adventu

lampionový průvod od MŠ na Řimbabu

26. 11. Poznávací den se soutěžemi

tělocvična v areálu tenistů, rybáři

5. 12. Mikuláš, anděl, čerti
obchůzka vsí

3.–4. 12. Mikulášská nadílka v sokolovně
TK Bohutín, Spolek Řimbaba

14. 12. Vánoční setkání

kostel, náves u školní jídelny

25. 12. Výstup na Tok
od Plzeňky

26. 12. Vánoce na Řimbabě

Komunikace bude od 1. září 2022 ZCELA NEPRŮJEZDNÁ!
Plánovaná uzavírka silnice I/18
Majitel silnice I/18 ŘSD ČR a investor generální
opravy povrchu komunikace, výstavby opěrné
zdi a opravy mostu u zastávky v Bohutíně předpokládá zahájení prací 1. září. Komunikace
bude v celé délce plně uzavřena.
Obec Bohutín provede v části Havírna výměnu
vodovodního řadu.
Autobusy
Integrovaná doprava Středočeského kraje
upozorňuje na dotčené autobusové linky 509,
521 a D23, které v době uzavírky nebudou
Bohutínem projíždět. Na stránkách obce i na
zastávkách budou vyvěšeny provizorní jízdní
řády, které byly vytvořeny kvůli uzavírce silnice
1/18 (součástí nových jízdních řádů jsou objízdné trasy a dočasné změny zastávek).
Ředitelství silnic a dálnic ČR, zhotovitel firma
POOR a.s.

Pozvánka na setkání
Zástupci zhotovitele stavby firmy PORR
a.s., obce Bohutín a investora ŘSD ČR
zvou na informativní schůzky s občany na 24. srpna:
 pro majitele přilehlých nemovitostí podél silnice I/18 dotčených stavbou v zasedací místnosti Obecního úřadu Bohutín
od 17:00 hod.
 p ro občany Vysoké Pece a Tisové
v zasedací místnosti Obecního úřadu
Bohutín od 17:00 hod.
 p ro občany částí Bohutína a Havírny v budově Školní jídelny Bohutín
od 19:00 hod.

Vážení spoluobčané, stavba tohoto rozsahu nebyla v naší obci dosud realizována. Bude klást zvýšené
nároky na nás všechny. Žádáme vás proto o maximální ohleduplnost a dodržování zásad bezpečnosti
silničního provozu. Věříme, že společně vše zvládneme. Děkujeme vám.
Obecní úřad Bohutín

Důl Řimbaba

Nově zahájil činnost Klub fit senior v Bohutíně
10
www.obec-bohutin.cz

Aktuální informace, změny termínu nebo rozsahu
uzavírky budou zveřejňovány na11webu obce www.obec-bohutin.cz

Společenská rubrika

Narození v období od 24. 11. 2021 do 27. 6. 2022
Mazák Matyáš
Štěpánek Jiří
Hudečková Anna
Toriška Vojtěch
Čmolík Tobiáš

Jubilanti 2. poloviny roku 2022

Bohutín
Havírna
Tisová
Havírna
Tisová

Smetanka Lukáš
Školoudová Valentýna
Hájková Angelina
Bacúšanová Kristýna
Šroub Radek

Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec

Sýkorová Lia
Šimonek Kryštof
Mlynářová Markéta
Zikmund Matyáš
Dohnal Šimon

Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín

Zemřelí v období od 24. 11. 2021 do 27. 6. 2022
Budař Karel
Černá Marie
Gábor Jan
Hoshchuk Ivan

Bohutín
Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec

Hrůza Jaroslav
Kotrch Petr
Limpouchová Jana
Marešová Daniela

Lukáš Šperger
Červenec

Mašková Alena
Morová Markéta
Mora Zdeněk
Černá Marie
Kotrchová Jana
Černík Zdeněk
Korecký Josef
Bittner Theodor
Mecnarová Anna
Šedivý Jindřich
Šedivý Vojtěch
Spousta Jiří
Rudy Josef
Procházková Božena
Dvořáčková Marta
Brůčková Anna
Macháčková Božena
Kyzrová Marie
Zvercová Ludmila

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

Kardová Helena
Chmelová Anna
Adamis Matúš
Pantoflíčková Milena
Plechatý Miloslav
Winterová Jaroslava
Burianová Vlasta
Rákosníková Věra

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec

Srpen

Filipovská Stanislava
Zahradníková Jana
Němečková Irena
Melichar Slavomír
Machalová Hana
Koloušek Jiří
Binarová Jaroslava
Mejstřík Jindřich

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

Mádle Petr
Etrychová Marie
Haňáčková Marie
Chmátal Václav
Kocourek Jiří
Bolina František
Roulová Ludmila
Oktábcová Vladimíra
Zlámalová Zdeňka
Bambasová Irenka
Týr Václav
Říhová Olga

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

Budínská Olga
Hodoušová Danuška
Procházka František
Holečková Jana
Mak Petr
Nováček František
Větrovský Miloslav

Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec

Září

Říjen
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Šebková Marie
Týrová Věruška

Vysoká Pec
Vysoká Pec

Hrdinová Jaroslava
Stehlík František
Pechanová Stanislava
Koch Josef
Stehlíková Vlasta
Aulická Marie
Nosková Marta
Zrostlíková Olga
Vondrášková Emílie
Mezera Josef
Kafka Václav
Míl Miloš

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

Novotná Marie
Plášilová Marie
Horák Jiří
Matunová Anna
Valtová Jitka
Kolářová Margita
Havlínová Marie
Marek Pavel
Dupáková Vlasta
Šefčíková Jana
Horáková Bohuslava
Tureček Ladislav
Havelka Jiří

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

Listopad

Prosinec

Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec

Polák Josef
Srnánková Marie

Vysoká Pec
Bohutín

Gabriela Šišková
2. 7. 2022

Vzpomínka na pana
Vratislava Svobodu
z Havírny

Významné životní jubileum

V tomto roce by se dožil 100 let
pan Vratislav Svoboda. Narodil se
29. 1. 1922 a zemřel 9. 11. 2002. Pan
Vratislav Svoboda pocházel z Kobylí
na Moravě a sem do Bohutína přišel
pracovat v 50tých letech k Rudným
dolům do Dolu Štefánik. Dlouhá léta
působil v obci Vysoká Pec, později
Havírna a po sloučení knihoven v Bohutíně jako knihovník. Jsem ráda, že
v jeho činnosti pokračuje paní Eva Kubíková a že i nyní díky obci
Bohutín máme krásnou knihovnu v provozu.
Vzpomíná dcera Kamila Turečková a vnoučata
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Paní Olga Říhová, dlouholetá kronikářka obce
Bohutín a předsedkyně
kulturní a sociální komise, oslavila významné životní jubileum.
Jménem vedení obce,
zastupitelů i spoluobčanů přejeme paní
Říhové pevné zdraví,
radost a pohodu do
dalších let a děkujeme
za práci pro obec.
Obec Bohutín

Vítání občánků
Vítání nových občánků

V sobotu 18. 6. 2022 se společenská místnost na OÚ opět po
roce rozezněla dětským smíchem, ale ukáplo i pár slziček. Vítali
jsme nové občánky.

v obci Bohutín

18. června 2022

V období od 1. 5. 2021 se do 30. 4. 2022 narodilo v Bohutíně
celkem 16 dětí, které zde mají trvalé bydliště. Tentokrát je 7
holčiček a 9 chlapečků ze všech čtyř částí obce.
V Bohutíně a na Vysoké Peci se narodilo shodně po 7 dětech,
v Tisové a na Havírně po jednom.
Ještě jednou přejeme všem dětem
a jejich rodičům hodně zdraví
a dlouhý a šťastný život.

Pamětní list
David

PhDr. Eva Kubíková

„Když se narodí dítě
,
člověk si uvědomí,
že je něco důležitějšíh
o,
než je on sám.“
Blahopřejeme Vám
k nově nabytému pozn
ání.
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Kvíz - znáte Bohutín a jeho okolí?

V minulém čísle BZ jsme Vám nabídli prvních 15 otázek. Dnes přinášíme další.
Správné odpovědi najdete na posledních stránkách tohoto zpravodaje.
1) První písemná zmínka o Bohutíně je z roku 1379.
10) Kde stála původní restaurace Drmlovka,
Kde ji najdeme?
která vyhořela v roce 1964?
a) Ve zprávě o berni
b) Ve zprávě o farnosti
c) V písemnostech Arcibiskupství pražského

Sázení stromků v Bohutíně

V loňském roce bylo z důvodu havarijního stavu porostů v západní části Bohutína,
kdy stromy ohrožovaly bezpečnost lidí i majetku, nutno kácet. V letošním roce
bylo místo osázeno novými stromy.

a) Na místě té současné
b) Poblíž Vysokopeckého rybníka (v místě parkoviště)

11) Kolik lipových alejí máme v Bohutíně?

2) Kolik občanů má v Bohutíně trvalé bydliště?

a) Jednu
b) Dvě
c) Žádnou

a) 2007
b) 1850
c) 1592

12) Kdo je patronem havířů?

3) Na kolika katastrálních územích
se Bohutín nachází?

a) Svatá Barbora
b) Svatý Florián
c) Svatý Kryštof

a) Na jednom – Bohutín
b) Na dvou – Bohutín, Vysoká Pec
c) Na třech - Bohutín, Vysoká Pec, Tisová
Na čtyřech – Bohutín, Havírna, Vysoká Pec, Tisová

13) Ve Vysoké Peci č. 1 se narodil Jan Antonín Alis
(1732–1801), huťmistr, hormistr, horní správce
a báňský rada, velmi uznávaný odborník. Má J. A.
Alis pamětní desku na svém rodném domě?

4) Kolik obecních bytů pro příjmově vymezené skupiny obec vlastní a kde je najdeme:

a) Ano
b) Ne

a) 51 bytů a jsou v areálu bývalého internátu Rudných dolů Příbram na Vysoké Peci, kde sídlí také obecní úřad a knihovna
b) 31 bytů a jsou v areálu bývalého internátu Rudných dolů Příbram na Vysoké Peci, kde sídlí také obecní úřad a knihovna
c) Obec Bohutín nemá obecní byty

14) V Bohutíně máme dva sbory dobrovolných
hasičů – SDH Bohutín a SDH Vysoká Pec.
Který z těchto sborů byl založen dříve?
a) SDH Bohutín
b) SDH Vysoká Pec

5) V areálu bývalé tělocvičny Rudných dolů Příbram
na Vysoké Peci je dokončován komplex bytů. Kdo
je investorem této velké akce?

15) Který sport a tudíž i klub má v Bohutíně delší
tradici?

a) Soukromá osoba
b) Obec Bohutín

V sobotu 28. května 2022 bylo nad obecním úřadem na Struhách živo. Sešla se parta pracovitých hasičů, rybářů a dalších
dobrovolníků, aby společně s vedením obce a zastupiteli zasázeli nové stromy do zde vznikající aleje. Tentokrát to bylo 12
jabloní odrůdy Sparťan. Stromky byly financovány z rozpočtu
obce Bohutín.

Kromě toho, že máme zase kousek naší obce hezčí, byla při
pohledu na celou pracující skupinu povzbuzující jedna skutečnost – byli tu většinou mladí lidé, dokonce i pár dětí, všichni
s úsměvem a ve svém volnu. Odměnou jim byla jen malá svačina a dobrý pocit, že udělali něco pro svoji obec. Děkujeme.

PhDr. Eva Kubíková

a) TK Bohutín
b) SK Litavan Bohutín

6) Areál bývalé politické školy, později ubytovna
Rozet, na Vysoké Peci byl velmi hezky opraven
soukromým investorem, který zde má zázemí firmy. Mohou sem však zajít také občané.
Jakou službu tady najdou?

16) Antonín Dvořák (1841 – 1904) miloval Vysokou,
jezdil sem často a rád. Okolní krajina ho inspirovala k napsání řady hudebních skvostů včetně
světoznámé Rusalky. Ke komu sem jezdil?
a) K hraběti JUDr. Václavu Kounicovi
b) Ke spisovateli Josefu Václavu Sládkovi
c) K nikomu, bydlel v hospodě U Fenclů

a) Posilovnu a hotel
b) Masáže a saunu
c) Zajít sem nemohou

17) Kde je pochován Jakub Jan Ryba, autor nejznámější České mše vánoční – Hej mistře?

7) Bývalý Důl korunního prince Rudolfa (zvaný Rudolfka), později Důl
generála Rostislava Štefánika a poté
Důl 25. únor, nyní již opět Rudolfka, se
pyšní monumentální věží, která je unikátem – je jedinou věží z betonového
monolitu v Evropě, možná i na světě.
Nyní slouží také jako vyhlídková věž.
Kolik schodů na ni vede?

a) Ve Třebsku
b) V Bohutíně
c) Ve Starém Rožmitálu

18) Kde najdeme Gangloffův náhon?

a) Vede místy souběžně se silnicí mezi Bukovou
a Padrťskými rybníky
b) Neexistuje

19) Jsou příbramskými rodáky Karel Effa, Karel Hojden, František Drtikol, Hermína Týrlová a Josef
Hlinomaz?

a) 152
b) 208
c) 193

a) Ano
b) Ne

8) Co je Fabiánova naučná stezka?

20) Stále více lidí absolvuje Svatojakubskou cestu
nebo-li Cestu svatého Jakuba (španělsky Camino
de Santiago). Jedná se o název historické sítě
dvanácti poutních cest, které vedou ke hrobu
svatého Jakuba Staršího v katedrále v Santiagu de
Compostela ve španělské Galicii. Jedna z tras vede
i naším krajem. Kde si poutníci mohou dát do
svých poutních knížek razítko?

a) Spojuje obce Podbrdského regionu, zastavení má v každé
z nich a upozorňuje turisty nebo cyklisty na pamětihodnosti
i krásy obce i krajiny. Bohutín je její součástí.
b) Spojuje Bohutín s vrcholem Toku a vede přes Láz
c) Spojuje Padrťské rybníky s Bohutínem a vede po lesních cestách v Brdech

9) Kde bývalo v Bohutíně lesní divadlo?
a) V místě dnešního areálu SK Litavan
b) V místě kurtu č. 1 v areálu TK Bohutín
c) V Tisové nedaleko bývalé hájovny

a) V Bohutíně u obecního úřadu
b) Ve Vysoké u Příbramě – v parku u Kounicovy vily, hned
u vrátek, kterými dojdeme k Rusalčinu jezírku

Ladislav Turek, PhDr. Eva Kubíková
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Klub Fitsenior
v Bohutíně
V dubnu 2022 se uskutečnilo ve společenské
místnosti OÚ první setkání seniorů s pracovnicemi organizace FIT SENIOR Příbram, z.s.,
která poskytuje bezplatnou sociálně-aktivizační
službu (SAS) pro seniory v obcích v okolí Příbrami (ORP Příbram) a jejíž činnost podporuje
Krajský úřad Středočeského kraje. Cílovou
skupinou jsou občané 62+. Sídlo organizace
je v Příbrami v budově bývalé I. polikliniky Na
Příkopech 103, kde je pravidelný program.
Paní Hovorková a paní Fremrová však zajíždějí
pravidelně také do okolních obcí, kde byly založeny s podporou a ve spolupráci s OÚ kluby
Fitsenior (Bohutín, Láz, Obecnice, Dolní Hbity,
Dubno). Náplní schůzek jsou pravidelně různá
cvičení vhodná pro dříve narozené, dále hry
s pamětí, popovídání, přednáška nebo společná
procházka či výlet. Velmi se líbila návštěva mateřské a základní školy, obecního archivu, areálu tenisového klubu, kde mnozí nebyli řadu let.
Nadšení vzbudila návštěva Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě s osobním
výkladem pana ředitele Mgr. Vojtěcha Poláčka.
Velké díky patří vedení institucí za jejich umožnění a panu starostovi a panu Řezníčkovi za
zajištění dopravy na Vysokou a do ZŠ hasičským
autem. Poslední schůzka v červnu se konala na
Řimbabě a voněla nejen dobrou náladou, ale
i prázdninami – opečené buřtíky všem chutnaly. Zavzpomínali, jaké byly prázdniny jejich
dětství. Poděkování patří Spolku Řimbaba za
pohostinnost a také za možnost prohlédnout si
celou expozici a podívat se na Bohutín a jeho
okolí z věže Řimbaby.
Přes prázdniny bude program klubu ve dnech
13. 7. 2022 a 17. 8. 2022 (sraz na OÚ v 10:00
hodin). V září se jeho činnost plně obnoví
a schůzky se budou konat opět každou středu
od 10 hodin ve společenské místnosti OÚ.
Klub je otevřen všem občanům Bohutína ve
věku 62+ a není zde nutné vyplňovat žádnou
přihlášku, platit příspěvky, apod. Stačí jen přijít
a nezapomenout si doma dobrou náladu. Je
určitě velice dobře, že tyto aktivity v Bohutíně
jsou a nezbývá než vedení obce poděkovat za
podporu, bez níž by nebyly možné. Poděkování patří také paní Hovorkové a paní Fremrové,
které do Bohutína pravidelně jezdí.
PhDr. Eva Kubíková
18

Žijí mezi námi…
…v Bohutíně lidé, kteří toho dost umí a zároveň jsou
skromní, a tak se o nich někdy dozvíme jen náhodou.
V jednom z předcházejících čísel BZ jsme četli o mistru
truhláři panu Václavu Mádli a jeho umění, zajímavosti
jsme se dozvěděli o celém rodu. A já bych dnes ráda
přidala do mozaiky rodu další kamínek.

Taková je i jeho prvotina „Seznam zapomenutých dětí“, kterou vydala Pointa Publishing
s.r.o. v roce 2021. Příběh se odehrává v zapadlé horské vesnici,
kde dělníci opravují kostel a naleznou skříňku se seznamem jmen. Na obecním úřadu
zjistí, že jména souhlasí se jmény žijících dětí, jen datum
jejich narození je posunuto o sto let. U jmen je však
i druhé datum, které se začne jevit jako datum možného
úmrtí. A protože se ve vesnici „začnou dít věci“, snaží se
asistentka Lila s pomocí místního policisty zjistit víc, úmrtím předejít, a tak se při pátrání dostanou až do období
první světové války… Vzhledem k tématu zde najdeme
prvky mysteriosní i detektivní, propojení
minulosti a současnosti. Příběh je čtivý, napínavý, někdy vyvolává až trochu
strachu (některé scény jsou napsány
opravdu hodně napínavě), dokončení
některých dějových linek je ponecháno
naší představivosti. Rozsahem krátká kniha (96 stran) rozhodně stojí za přečtení,
strávíte s ní příjemné chvíle a klidně ji
zvládnete „na jeden zátah“. Je samozřejmé, že si ji můžete vypůjčit v naší obecní
knihovně (máme zde knihy i dalších autorů z našeho regionu).

Pravnukem mistra truhláře je Patrik Madle, který šel
nejprve v rodových stopách a vyučil se uměleckým truhlářem. Obor ho zajímal, chtěl však vědět a poznávat víc,
a tak začal studovat design, dějiny umění. Později ho zlákalo také studium marketingu a komunikace a tyto obory
ho v posledních létech živí. Pracoval v nakladatelství
dětské literatury a nyní je již několik let tiskovým mluvčím
významného bankovního domu a my ho můžeme vídat
na televizní obrazovce.
Již od mládí psal poezii a krátké
i delší povídky, často do šuplíku,
ale za svou poezii získal také
třetí místo v literární soutěži
„Příbram Hanuše Jelínka“, kterou pořádá Knihovna Jany Drdy
v Příbrami. V psaní pokračuje
i v dospělosti, a jak sám říká:
„Marketing je o kreativitě, stejně jako tvůrčí psaní. V obou případech je potřeba být kreativní
a práce vám nesmí zevšednět.“
Pro jednu soutěž napsal také
scénář (a tím to prý všechno
začalo), ale nakonec se rozhodl
pro psaní knih, které vnímá jako
základ všeho. Má rád příběhy
s tajemstvím, někdy mysteriosní
či s téměř detektivní zápletkou.

V současnosti Patrik Madle finišuje s příběhem chlapce z francouzského městečka, který je situován do 60. let, a podle
jeho slov je to poetický příběh, ovšem
s vražednou zápletkou. A tak se máme
určitě na co těšit. Za všechny čtenáře
přeji autorovi hodně tvůrčí invence.
PhDr. Eva Kubíková

Obecní knihovna o prázdninách
Čtvrtek 7. 7. 2022
zavřeno

Čtvrtek 14. 7. 2022 a 21. 7. 2022
otevřeno mezi 15. a 17. hodinou

V období od 28. 7. 2022 do 31. 8. 2022 – zavřeno
Od 1. 9. 2022 bude opět otevřeno každý čtvrtek mezi 15. a 17. hodinou.
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Junák v Bohutíně
Vyprávění pana Josefa Šuchmana (nar. 1934, příbuzný rodiny Bělských a Šuchmanů), které budete nyní číst,
zaznamenal a předal na OÚ v Bohutíně pan Jan Bělský společně s ručně vyšívaným skautským praporem
a dalšími dokumenty, které objevil doma na půdě. Vše bude řádně uloženo v obecním archivu. Děkujeme
panu Šuchmanovi i panu Bělskému.
Za druhé světové války byl mezi mladými lidmi oblíben neorganizovaný tramping. V Bohutíně bydleli v sousedství pod
kostelem Milda Kubát (syn Ludvíka, řezbáře, malíře
a stavitele vlastní vily „Popelka“, protože jako stavivo použil popel), Pepík Toufar (syn pekaře Vojtěcha
Toufara) a Pepa Bříško s přezdívkou Dlouhán (později
Bělský), který bydlel prakticky u nás. Ti tři trempovali,
pěšky nebo na kolech dělali výlety s kytarami a mandolínou, a udělali si trampský klub Osada Kamarád.
Scházeli se také v hostinci U Křečků (Bohumil) v místnosti, kde byla v neděli úřadovna Kampeličky pod
vedením ředitele školy Karla Češky.

„Stály báby u silnice…“. Na vše se vydělávalo pořádáním plesů
v sokolovně.

Po válce v roce 1945 Milda založil skautský oddíl
Junáka a stal se vedoucím, Pepa a Pepík byli rádci
a oddíl spadal pod střediskového vedoucího na Březových Horách Horkého. Nevím už, kdo všechno
v oddíle byl, možná, že je ještě někdo živ a pamatuje
se. Klubovnu jsme měli v domku vpravo od vrat ke
vjezdu do Achačovic mlýna. Myslím si, že Pepík Achač byl také
skaut (hrál na harmoniku). V roce 1946 jsme byli na táboře
blízko Smolotel u Vltavy. Stany na
podsadách a vše, co ke skautskému
táboru patřilo. Na kárce nákupy ve
Smolotelích, skautské hole a zpěv

V roce 1947 o bohutínské pouti v červenci byla velká sláva.
Paní Anna Toufarová, matka Pepíka, věnovala oddílu vyšívanou vlajku a ta byla v kostele posvěcena. Před tím byl velký
průvod, který začínal na Havírně a šel do kostela a pak bylo
slavnostní pokračování na návsi, kde tehdy bylo hasičské cvičiště. Tam byla slavnostně vyzdobená tribuna a vlajky přespol-

ních oddílů, které se slávy účastnily. Byly tam různé projevy –
matky praporu paní Toufarové, kmotra, ředitele bohutínské
školy, tehdy Františka Procházky a profesora Martinovského
z Příbrami, tehdy významného skautského činovníka. Na další
už si nepamatuji. Na fotografiích z parády na druhém jsem já
s původní oddílovou vlajkou (kde skončila nevím), po straně
jde Dlouhán a na prvním Horký a M. Kubát. Na posledním je
vlajkonošem nového praporu Jarda Volf (to byl syn kostelníka
pana Volfa a sám hrál v kostele na varhany).
V tomto roce byl další tábor u Svojše na Šumavě. Tam jsem
nebyl, protože jsem, už nevím proč, nějak trucoval. V roce
1948 všechno skautování skončilo. Někdy asi ještě před tím se
objevil Milda Zikán z Březových Hor, asi v souvislosti s tím, že
chodil s Věrou Fousovou, ta se učila u našeho otce v obchodě
a stal se pak vedoucím oddílu on (asi 1947).
Pak přišla éra Svazu mládeže. Prakticky jsme tam přešli a scházeli se na Plzence. Moc se toho nedělo, ale Milda Zikán se stal
hybnou silou. A protože sám hrál výborně na kytaru, vytvořil
z nás tamburašský soubor. Z peněz, opět z pořádání plesů, byla
zakoupena celá sada tamburašských nástrojů (brače, bugáry,
berde, kontrašice a bizernice pro všechny hlasy) ve slavné
výrobně strunných nástrojů v Lubech u Kraslic). V Příbrami
tehdy působil na dívčí střední škole (knedlíkárna se jí tehdy
říkalo) profesor hudební výchovy Dalibor Basler (mimo jiné
autor slavného hitu „Vítr ví své“, později působil v plzeňském
rozhlase), a ten projevil o tamburašský soubor zájem a ujal
se harmonizování repertoáru pro tamburašské nástroje. Byly
hektograficky vyrobeny jakési učebnice pro jednotlivé nástroje a začalo se cvičit v bohutínské sokolovně. Nevím už,
kdo všechno v souboru byl, ale bylo nás asi 10–15. pamatuji
si na kamaráda Zdeňka Šefrnu, Libuši Teskovou z Havírny (ta
v roce 1952 byla zavražděna) a Bohdanku (Danku) Machovou.
To byla rarita, protože hrála na berde, což je prakticky něco
mezi violoncellem a basou, a u toho stála tehdy asi 15–16 letá
fešanda. Soubor nakonec uspěl a ve spojení s dívčím sborem
profesora Baslera hrál po okrese při různých příležitostech
a nakonec dokonce v Praze na Výstavišti v roce 1951 při nějaké
celostátní parádě (už nevím jaké).
Já pak při studiu na gymnasiu jsem se nějak (1947) stal vedoucím pionýrů na škole v Bohutíně. Trochu jsem se tak věnoval
dětem, nějaké besídky jsme dělali v sokolovně. A to všechno
skončilo v roce 1952, když jsem 1. 7. narukoval na vojnu. A pak
už jsem se do Bohutína natrvalo nevrátil, jen o dovolených,
návštěvách, svatbách, pohřbech apod. Víc už si asi nepamatuji.
Josef Šuchman, 24. 11. 2021.

Prosíme všechny, kdo by měli doma cokoli ke skautskému hnutí v naší obci, aby se ozvali na OÚ nebo
v knihovně – rádi bychom přidali další střípek
do mozaiky historie Bohutína (stačí zapůjčit).
Uvítáme také vyprávění pamětníků
nebo jejich příbuzných. Děkujeme Vám.
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Katastrofa 1892
Připomeňme si tragickou událost, která se stala před 130. lety - 31. května
roku 1892 na dole Mariánském na Horách Březových.
Tento důl je sice na Březových Horách, ale zaměstnával
horníky z našich i okolních obcí; z Bohutína, Vysoké Pece,
Havírny, Tisové, Lázu, Vranovic, Vysoké, Třebska, Narysova, Zavržic atd. Byla to největší důlní katastrofa v oblasti
rudného hornictví na světě. Každý rok se na tento přesmutný den vzpomíná v prostorách nádvoří šachty Marie. Těžila se stříbrná a olověná ruda, tak jako na všech
zdejších dolech. V roce 1892 měl rudný důl hloubku 1126
metrů a chodbami byl propojen se sousedními doly, a to
násobilo onu katastrofu.
V 11 hod. dopoledne vypukl ve sklípku náraziště 29. obzoru Mariánské šachty zhoubný požár poté, co od čtyř
hodin ráno, onoho dne, pracovali v hloubce 955 m čtyři
horníci – Emanuek Kříž z Oseče, Václav Havelka z Orlova, Jan Kadlec z Příbrami a Alois Nosek z Havírny.
Čekali, až je vyveze
důlní výtah na povrch.
Prohlédli si kahan, aby
měli spolehlivé světlo.
Výstup trval více než
půl hodiny. Horník
Kříž si vyměnil knot
a neparný doutnající
oharek odhodil. Ten
dopadl asi deset metrů
hluboko, kde prý ještě
krátce doutnal. Muži
si toho všimli, opakovaně nahlíželi, ale ani
oheň, ani kouř neviděli. Po čtvrt hodině
nastoupili do stoupacího stroje a pokračovali
nahoru, kolem poledne vyfárali a odešli
do svých domovů.
Netušili, co se v šachtě
rozpoutalo. Vyfárala
další skupina havířů,
a nikdo si nevšiml ničeho
podezřelého.
Oheň nejspíš doutnal
a vzplanul, až když
horníci z ranní směny

vyfárali. Na odpolední se chystali další horníci. Havíři Josef Sladovník s Jos. Ječmenem a s Jos. Hrubým cítili kouř
a pak první spatřili oheň. V šachtě se používalo množství
dřeva k výdřevě roubení a jiného zařízení. Lidé na povrchu už viděli oblaka kouře a ucítili zápach zhoubného
jedu, kysličníku uhelnatého. Hořela výdřeva v délce 580
m. Propojen byl Prokopský důl 909 m, Mariánský 1110 m,
Vojtěšský 1099 m, Anenský 942 m, i Fantšachta – dnešní
Ševčínský, 991 m hluboký. Jámy, štoly, překopy a chodby
byly jako spojené nádoby. Teplota v dolech ve 300 m
je asi 13 °C, čím nížeji, tím teplota stoupá, a v 1000 m
byla teplota stejná jako na povrchu 24 °C. Tato okolnost
zavinila špatné větrání, výdřeva, potřísněná oleji a mazáním, žebříky, lezné povaly, vše doutnalo, až vzplálo. Odhozený oharek dopadl do zásobního prostoru, kde byly
patrně dřevěné odpadky a snad i ukryté dříví.
Uplynula téměř hodina, než vypukl požár.
Záchranné práce se
prováděly v podzemí
dolů císaře Františka
Josefa I, Vojtěch, Prokop a na dole Anna.
Zahynulo 319 horníků.
Nezměrným bolem trpělo 285 vdov a 960
sirotků. Dostavili se
významné osobnosti, jako např. poslanec
princ Bedřich Schwarzenberg, místodržitel
Thun i poslanec prof.
T. G. Masaryk učinil
příslušné zprávy o katastrofě, chodil od dolu
k dolu a vyptával se
a zjišťoval. Jeho jméno
bylo v seznamu dárců
pro postižené rodiny.
Ve snaze oheň rychle uhasit byla do dolu
vpuštěna voda, což
Karel Hojden, Havířské písně bylo sporné. Množství
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plynu, při nedoodvážející
vytěžekonalém hoření
nou hmotu na břešachetní výdřevy,
zohorskou úpravnu,
se tím jen navýdále i úžasné struhy,
šilo. Shořelo na
jejichž zaniklou exis400 m3 dřeva
tenci s vděkem stále
a plyny pronikly
vzpomínáme.
asi 400 km do
Ctíme a připomínáštol a chodeb.
me si řadu havířů,
Čtrnáct dnů po
štajgrů horních, kovzniku
požáru
vářů a dělníků odse jeden ze čtyř
vážně vstupujících do
Havíři při výročí katastrofy u památníku na příbramském hřbitově
havířů, Václavneznámých prostor
Havelka, dostavil k Okresnímu soudu v Příbrami. Vypo- podzemí, aby vytěžili napovrch poklady skryté, blyštivévěděl, že nemůže dál snášet výčitky svědomí, a příhodu ho i zářícího leštěnce. Na bohutínském hřbitově najdeme
s oharkem oznámil. Při neštěstí mu zahynuli dva bratři. 2. hroby, kde spí svůj věčný sen též několik horníků z tragica 3. července soud určil Kříže, Kadlece, Havelku a Noska ké důlní katastrofy, tichou vzpomínku můžeme věnovat
jako viníky a byli odsouzeni ke třem, dvěma a roku a půl havířům i na hřbitově březohorském a příbramském.
těžkého žaláře. Nosek ke třem měsícům.
Zavzpomínala Olga Říhová
Důlní neštěstí znamenalo téměř konec prosperity příbramského stříbrorudného hornictví a pokles ceny stříbra
Přeji všem klidné a laskavé léto
vyvolal krizi, z níž se už nikdy důlní průmysl nevzpamadruhé poloviny roku 2022
toval.
Příbramské stříbro zdobí hlavní
oltář v bazilice na Svaté Hoře
jako svícny a zdobení kolem
schránky svatohorské madony
s děťátkem. Něco z toho dnes
již neuvidíme, protože nenechavci tuto krásnou ozdobu,
prý na objednání, ukradli…
Historii dobývání a těžby stříbra a olova připomíná Hornické
muzeum na Březových Horách, ale stejně tak i náš regionální areál na Řimbabě. Díky
nadšencům spolku Řimbaba se
můžeme dovědět o stopách
„utrpení a slávy“ prostředí hornického v Bohutíně i na Příbramsku. Přibližují mnohé ze
slavného, obtížného, radostného i tragického období našeho
dění. Vzpomínají Klementskou
žílu, kolem níž vzniklo mnoho
práce při dobývání. Reálnou
připomínkou hornické činnosti jsou rybníky Vysokopecký,
Vokačovský, Pilský a Lázský,
postavené pro důlní těžbu,
dále někdejší putující vlečka,
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Důl Marie na konci 19. století

MŠ Bohutín
Řimbaba, kde si děti prohlédly velikonočně vyzdobený
hornický domek a všichni jsme si oživili dobové zvyky
a tradice. V dubnu obě třídy zhlédly v příbramském divadle pohádku „O pejskovi a kočičce“. Pohádkové postavy kočičky a pejska si děti druhý den namalovaly a jejich
výkresy byly k vidění v šatnách mateřské školy. V dubnu
začala pro třídu starších dětí výuka plavání v plaveckém
bazénu v Příbrami. V každé z deseti lekcí se děti naučily
něco nového a zdokonalovaly se ve svých plaveckých dovednostech. Závěrem měsíce se v mateřské škole konal
slet čarodějnic. Děti převlečené za čarodějky a čaroděje
plnily připravené úkoly a vařily čarodějnické lektvary.
V květnu jsme vyjeli autobusem do Záchranné stanice
Ochrany fauny ČR v Hrachově. Děti si prošly naučnou
stezku, na které plnily připravené úkoly, a poté si prohlédly zvířata, jež jsou zde umístěna – zachráněna (čápi,
volavky, sovy…). V mateřské škole nás navštívila paní Lenka Hamajdová se svým hudebním programem „Mamince k svátku“. Děti si zopakovaly mnoho známých lidových písní a k tomu si zahrály na dětské rytmické nástroje.
Následující týden k nám opět zavítalo divadlo Řimbaba
s veselou pohádkou „O loupežnících“. Děti v pohádce
rozeznávaly dobro od zla a zažily spoustu zábavy. V dalším týdnu k nám přijelo pojízdné planetárium s výukovým programem „Vesmír“. Ve speciální nafukovací kopuli
s projektorem děti zhlédly pohádku o vesmíru a získaly
informace o planetách naší sluneční soustavy.
V červnu se třída předškolních dětí vydala na sportovní dopoledne do Lázu, které pro ně připravili fotbalisté Sokola Vrtule Láz. Děti si zahrály fotbal a plnily řadu
sportovních disciplín, které byly zaměřené na rychlost
a koordinaci pohybů. Sportovní dopoledne děti velmi
bavilo, užily si spoustu zábavy. Za své sportovní výkony
byly děti odměněny drobnými dárky a ovocem. Třída
mladších dětí vyrazila ve stejný den s paní učitelkami na
dětské hřiště do lesoparku Litavka, kde si též užila příjemné dopoledne. Jako každý rok, tak i ten letošní se v naší
mateřské škole uskutečnila „dětská sportovní olympiáda“, při
které děti prověřily svou rychlost
a obratnost. Ti nejlepší získali
diplom a zaslouženou odměnu.
Nikdo z účastníků však neodešel
s prázdnou. Ke konci června se
obě naše třídy vydaly na výlet do
Zvířátkova v Olešné u Hořovic.

Po vánočních prázdninách jsme se vrátili do mateřské
školy. Děti vyprávěly o svých zážitcích a příjemně strávených chvílích se svými blízkými.
V měsíci únoru si prošla třída starších dětí týdenní karanténou z důvodu nemoci Covid 19. Od února do dubna
probíhaly v naší mateřince tzv. projektové dny, při kterých
se děti seznámily s různými tématy, vytvářely nápadité
výrobky a setkaly se s novými výukovými pomůckami.
V měsíci březnu se v mateřské škole konal tradiční karneval. Děti i paní učitelky oblékly nejrůznější kostýmy. Karnevalové dopoledne bylo plné veselí a radosti. Děti soutěžily v několika disciplínách o drobné ceny. Nechyběly
tanečky v maskách ani společné focení. V březnu nás
v mateřské škole navštívilo divadlo Zvoneček s pohádkou
„O Nenechálkovi“. Po skončení pohádky, která se dětem
velmi líbila, si děti mohly prohlédnout a zapůjčit maňásky.
V dubnu děti zhlédly pohádku „O dvanácti měsíčkách“,
kterou nám
zahráli herci z divadla
Řimbaba.
Představení
se uskutečnilo v mateřské škole
a bylo jako
vždy
plné
legrace. Děti zpívaly písničky, tančily a v pohádce si i zahrály. Koncem měsíce se na nás přijely do mateřské školy podívat děti z první třídy ze Základní školy Bohutín.
Předškolním dětem předvedly, co se již od září naučily,
a zároveň je pozvaly spolu s paní učitelkami na zápis do
první třídy. Následující týden se třída předškolních dětí
vypravila do bohutínské základní školy. Děti se podívaly,
jak probíhá školní vyučování, naučily se novou básničku
a společně s prvňáky si zacvičily v tělocvičně při hodině
tělesné výchovy. Jako každý rok jsme navštívili areál dolu
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Ve Zvířátkově děti poznávaly domácí i cizokrajná zvířata, mohly si některá pohladit, pochovat a svezly se na
poníkovi. V posledním červnovém týdnu jsme navštívili
areál TK Bohutín, kde tenisté připravili dětem zábavné
sportovní dopoledne plné soutěží. Na stanovištích plnily
děti různé úkoly – skoky v pytlích, běh, hod na cíl, do
dálky apod. Za své sportovní výkony byly všechny děti
odměněny diplomem a sladkostí.

Přejeme vám krásné prázdniny
plné pohody a sluníčka.

Mgr. Lenka Říhová, Šárka Moulisová, Jana Hanusová,
Andrea Sochorová Dis., Bc. Eva Plášilová,
Václava Cífková a Marcela Tomšíčková
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ZŠ Bohutín
Ohlédnutí ředitelky školy – červen 2022
metodička prevence sociálně patologických jevů, výchovná poradkyně a speciální pedagožka.

Vážení čtenáři Bohutínského zpravodaje,
velice mě těší, že se s vámi opět můžeme podělit o zprávy
z naší školy. Díky jarnímu zrušení covidových opatření se
nám podařilo splnit plány, které jsme si stanovili začátkem
školního roku, i když zvláště podzimní a zimní měsíce byly
právě díky neustálým karanténám či onemocněním žáků,
pedagogů i nepedagogů často hodně složité – a to jak
ve škole, tak ve školní jídelně. Přesto jsme se se všemi
překážkami snažili statečně vypořádat co nejlépe a tak,
aby jimi byl chod školy co nejméně ovlivněn.

Po dvou nestandardních covidových letech proběhly
začátkem dubna Dny otevřených dveří a ve škole jsme
opět přivítali osobně předškoláčky i s jejich rodiči na
zápisu do prvních tříd. Ano, píši úmyslně v množném
čísle – „tříd“ – neboť zájem o bohutínskou školu stoupá
a první třídy budeme mít ve škole v příštím školním roce
hned dvě. Vyvstává nám tím ještě palčivěji otázka nutné
potřeby dalších volných učeben, kterou se ve spolupráci
se zřizovatelem školy, obcí Bohutín, snažíme do budoucna řešit. Kromě toho začátkem června proběhl zvláštní
zápis pro ukrajinské děti, na které se vztahuje dočasná
ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Zapsali jsme
oba ukrajinské žáky, kteří se přihlásili. Je ale možné, že
začátkem nového školního roku přibudou další, o kterých zatím nevíme. Pro všechny budoucí prvňáčky jsme
pak v červnu pořádali tradiční Školu nanečisto.

A co je ve škole nového?
Vzhledem k tomu, že byla zrušena covidová omezení,
škola začala opět žít naplno svým životem. Pro žáky jsme
mohli připravovat zajímavější výuku, opět pořádat různé
akce, soutěže, besedy, exkurze, školní výlety apod.
Např. ve spolupráci s Policií ČR se letos uskutečnily
tři akce. Hned v prvních dnech začátku školního roku
proběhla pro žáky 1.– 3. třídy akce „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Hlavním cílem bylo seznámit nejmenší děti
se zásadami správného přecházení vozovky a s dodržováním pravidel na pozemních komunikacích. Malí školáci
si během programu zopakovali dopravní značky a dozvěděli se, jak se správně chovat v různých dopravních
situacích. To se jim, obzvláště při ranní cestě do školy,
bude jistě hodit. V této souvislosti bych ráda apelovala na
rodiče dopravující své děti ráno do školy autem, aby byli
ohleduplní a parkovali vždy stranou tak, aby neblokovali
hlavní vchod. Jedná se přece o bezpečí našich dětí, a to
za to jistě stojí! Ranní dopravní situace u naší školy je totiž
pro malé i velké chodce často více než náročná.

Žáci devátého ročníku se pilně připravovali na příjímací
řízení na střední školy a po složených přijímačkách chystají Zahradní slavnost spojenou s jejich rozloučením s naší
základní školou.
V letošním školním roce se také konečně konaly ne
online, ale normální třídní schůzky a pravidelné měsíční
konzultace, které rodiče opět hojně navštěvovali.
Česká školní inspekce v květnu otestovala znalosti žáků
5. ročníku z Čj, M a dovedností ke studiu a nás těší, že si
naši páťáci nevedli v porovnání s republikovými výsledky
vůbec špatně.
I naši pedagogové chtějí být svým žákům co nejlepší
oporou, a proto se soustavně dále vzdělávají a prohlubují své odborné znalosti, sledují nové trendy ve výuce
a svou práci průběžně vyhodnocují. Ve škole pokračujeme v práci na dlouhodobých projektech. Daří se nám
plnit zadané úkoly v projektu Zdravá škola, úspěšně pracujeme i v projektu Pomáháme školám k úspěchu Nadace The Kellner Family Foundation, v rámci něhož chceme
docílit toho, aby se každý žák učil s radostí a své učení
si řídil. Dokončujeme práci v tzv. Šablonách III projektu
OP VVV apod. Kromě těchto dlouhodobých projektů
ve výuce běžely i projekty školní – letos např. celoškolní
projekt J. A. Komenský a dále jednotlivé třídní projekty.
Blíže naši činnost a fotografie z ní můžete sledovat na
našich webových stránkách.

Ve 2. pololetí proběhly s Policií ČR další dvě akce: ukázka
policejních dronů, výstroje, automobilů a dalšího policejního vybavení pro celou školu a dále s žáky 3. ročníku
dopravní akce Slunce na cestách. Více k těmto akcím
v následujících zprávách či na webu školy.
Naši žáci se během školního roku účastnili nejrůznějších
soutěží a olympiád, které prověřovaly jejich znalosti
i sportovní zdatnost. Žáci 5. – 9. třídy v průběhu letošního
školního roku navíc opět absolvovali preventivní programy zaměřené dle věku na různá témata – bezpečné
užívání internetu, šikanu a kyberšikanu, závislosti, trestní
odpovědnost, zdravý životní styl, dospívání, sexuální výchovu apod. Nejen na jejich přípravě se aktivně podílelo
naše školní poradenské pracoviště – školní psycholožka,
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A nyní už vzhůru do finále školního roku! Všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům bohutínské
školy a školní jídelny ze srdce děkuji za jejich poctivou
celoroční práci. Děkuji také školské radě a spolku SRPŠ.
A hlavně děkuji našemu zřizovateli, obci Bohutín v čele
se starostou Ladislavem Turkem, a obecním zastupitelům
za jejich štědrou podporu. Děkuji také všem rodičům,
přátelům a příznivcům naší školy, spolupracujícím firmám
i šikovným řemeslníkům za jejich zájem, vstřícnost a velkou šikovnost a ochotu.

V letošním školním roce jsem jako ředitelka školy ve
2. pololetí zadala dotazníkové šetření, tzv. Mapu školy.
Jeho cílem bylo zjistit, co si o naší škole myslí a jak ji
vnímají naši žáci na 1. i 2. stupni, jejich rodiče, pedagogové i nepedagogové. Ti všichni anonymně vyplňovali
dotazníky připravené a vyhodnocované společností
SCIO, která naše školní výsledky porovnala v celostátním
měřítku s ostatními školami. A toto srovnání pro nás vyšlo
skutečně velmi dobře, což nás nesmírně těší a plánujeme
v nastoleném trendu rozhodně pokračovat. Výsledky
šetření zveřejníme opět na našem školním webu.

Našim žákům přeji pěkné vysvědčení a radost jejich rodičů, a vám, milí čtenáři, i nám všem ve škole pak přeji
příjemné letní dny, pohodu, klid a zasloužený odpočinek
během prázdnin a dovolených! Těším se na další spolupráci s vámi.

A co je nového v budově školy? Snažíme se pro naše žáky
školu soustavně zvelebovat a připravovat jim co nejpříjemnější a účelně vybavené prostředí k výuce. Probíhají
zde a i o prázdninách budou probíhat nejrůznější opravy
a úpravy, malování, úpravy budoucí 6. třídy, zakoupili
jsme další nový nábytek, židle, lavice, šatní skříňky, vybavení školní družiny, další třídy vybavíme interaktivními
panely a v neposlední řadě probíhá ve spolupráci s obcí
i celková revitalizace školní jídelny…

Mgr. Lada Králová, ředitelka školy
Úspěch našich žáků v okresním kole Soutěže
v anglickém jazyce
Dne 9. 3. 2022 se v Základní škole Jiráskovy sady v Příbrami konalo okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce pro
kategorie I.AB a II.AB.

Není toho tedy málo, co se v letošním školním roce
v naší škole událo. V bohutínské škole se prostě něco
zajímavého děje téměř každý den. O většině akcí a o životě školy informujeme rodiče a veřejnost na na školním
webu www.zsbohutin.cz. Dokumentujeme zde, jak se
naše škola snaží v mnoha oblastech soustavně zlepšovat
a dělat pokroky, proto nás sledujte, přijďte se k nám
podívat nebo se zúčastněte našich tradičních veřejných
akcí. Váš zájem či případná nabídka spolupráce, pomoci
či sponzorství nás budou více než těšit!

Soutěž byla rozdělena do dvou částí. V první polovině
čekal žáky poslech a didaktický test. Ti nejúspěšnější postoupili do druhé - ústní části.
V kategorii I.A naši školu reprezentoval Rostislav Kubík žák 7. třídy. Postoupil do druhého kola a umístil se v rámci 13 soutěžících škol na 4. místě. V kategorii II.A obsadila
krásné 3. místo z 18 škol žákyně 9. třídy Lucie Tesaříková.
Žákům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů při
dalším studiu anglického jazyka. Děkujeme za výbornou
reprezentaci naší školy.

V letošním školním roce končí svou téměř padesátiletou
učitelskou profesní dráhu náš dlouholetý a milý kolega,
pan učitel Luboš Dragoun, kterého si všichni velice vážíme. Děkujeme mu všichni, já, mé kolegyně, i žáci, za jeho
dlouholetou trpělivou pedagogickou práci i vždy trefné
a vtipné postřehy a do dalších let mu přejeme stále tolik
sil a radosti ze života! Doufáme, že na naši školu a na lidi
v ní bude vzpomínat rád a s úsměvem a vždy ho u nás ve
škole srdečně uvítáme.

Ing. Iva Ježková, Mgr. Lenka Hošková,
vyučující anglického jazyka
Bruslení
Děti z 1. stupně ZŠ Bohutín ukončily v březnu projekt Zimní radovánky. Jeho součástí měly být i závody psích spřežení a stavby na sněhu, ale kvůli nepřízni počasí se tyto
soutěže letos nekonaly. Ale bruslení jsme si letos užili!
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V únoru a březnu jsme jezdili na zimní stadion do Příbrami.
Nejdříve žáčci 1. a 2. třídy absolvovali kurz bruslení, aby
se na ledě mohli prohánět s našimi zkušenými bruslaři.
Při pobytu na ledě jsme si nejen zabruslili, ale starší kluci
si spolu zahráli i hokej. Ostatní děti se zdokonalovaly
v jízdě na bruslích při slalomu, krasobruslařských prvcích,
a kdo chtěl, vyzkoušel si i naše rychlobruslení.
Poslední návštěva zimního stadionu byla prodloužená.
Užili jsme si totiž karneval na ledě. Za hudebního doprovodu se po ledě proháněli rytíři, indiáni, princezny, víly,
čarodějnice, tanečnice a mnoho dalších masek. Na ledě
byly i naše malé začínající krasobruslařky a moc hezky se
na ně dívalo, jsou šikovné! Pochopitelně se zapojili i žáci
2. stupně, kteří si zahráli hokej, procvičovali a upevňovali
prvky bruslení.

vu kostičky. Nejrychlejší dvojice si mohla vybrat malou
odměnu.

učitelky pak předaly svým budoucím prvňáčkům pozvánky na zápis.

vyprávění a pamětníkům za ochotu sdílet s námi vzpomínky o naší škole.

Žáci 8. třídy se pak seznámili s digitální mikroskopií.
Prostřednictvím digitálních mikroskopů a tabletu nahlédli
do světa, který je na pokraji či za hranicí rozlišitelnosti
lidského oka. Zhlédli nádherné fotky přírodnin a pak si
sami mohli prohlédnout nejen trvalé biologické preparáty, ale detailně třeba i svou kůži, vlasy, šperky nebo oblečení. V závěru programu každá skupinka žáků vyfotografovala jeden objekt a ostatní hádali, co by to mohlo být.

Nejvíce se děti těšily, až si se svými kamarády pohrají,
a opravdu si to užily! Domluvili jsme se, že ještě před
zápisem do první třídy se děti ze školky přijedou na
oplátku podívat k nám do školy, kam i ony budou za pár
měsíců chodit.

Mgr. Lenka Malá

Odpoledne pak byl vzělávací program EDUbusu určen
pro pedagogy. Témata seminářů byla zaměřena především na oblast polytechniky a informačních technologií
a jejich využití s pomocí moderních výukových postupů
a metod.

Všechny děti se v bruslení zlepšily a pohybu na ledě si
užívaly. Teď už se všichni těšíme na sluníčko a brusle
uklidíme do skříní. Doufejme, že za rok je zase vyndáme
a společně si je užijeme jako letos!

Všechny žáky i vyučující vědecký den doslova nadchl
a rádi by si něco podobného brzy zopakovali.
Mgr. Hana Szabad
Návštěva prvňáčků v okolních mateřských školkách
Po delší době covidových omezení jsme letos navázali se
žáky první třídy na milou tradici návštěv okolních mateřských škol. Ve čtvrtek 24. 3. 2022 jsme se společně vydali
do mateřské školy ve Třebsku a v Lázu. Spolu s námi jely
i paní učitelky Chvalníková, Hošková a paní psycholožka
Vyšínová. V dalším týdnu jsme navštívili mateřskou školu
na Vysoké Peci. I zde děti předvedly svůj nacvičený program a setkaly se svými bývalými učitelkami.

Mgr. Lenka Hošková a Mgr. Lenka Malá
EDUBUS v naší škole
Na úterý 15. 3. 2022 jsme pro žáky naší školy objednali
návštěvu EDUbusu – Mobilní polytechnické laboratoře.

Beseda k projektu J. A. Komenský
pro žáky 1. a 2. třídy
V úterý 29. 3. se v rámci projektu J. A. Komenský konala
ve škole beseda s prarodiči prvňáčků a druháčků na téma
Škola mého mládí.

Mgr. Jitka Mrázová
Projekt J. A. Komenský v ZŠ Bohutín
Letošní 430. výročí narození J. A. Komenského oslavila ZŠ
Bohutín celoškolním projektem organizovaným školním
parlamentem. Nejprve jsme si o této slavné osobnosti
dohledávali informace, pustili si různé dokumenty, vytvářeli papírové i elektronické prezentace…
Hlavní akce proběhla v pondělí 28. března na Den učitelů. Dopoledne jsme nazvali Škola naruby. Starší žáci si
vyzkoušeli na vlastní kůži povolání učitele. Učili totiž své
mladší kamarády přímo ve třídách i na hřišti před školou.

Besedovat s našimi žáčky přišli paní Krýdlová, paní Turečková a pan Klíma. Poutavě nám vyprávěli, jak vypadala
škola v době, když do ní chodili oni. Dozvěděli jsme se,
kam jezdili na výlety, jak se ve škole dříve topilo kamny,
kde bylo hřiště a co se pěstovalo na školní zahradě. Velice
nás potěšilo, že na ukázku přinesli svoje školní učebnice,
penály a dobové fotografie. Dětem udělala radost paní
Krýdlová tím, že přinesla ukázat i hračky z doby svého
dětství. Zajímavá pro žáky byla i ukázka kopírování přes
„kopírák“.
Všem přednášejícím velice děkujeme za poutavé vyprávění a za čas, který nám věnovali.

V tělocvičně jsme uspořádali výstavu starobylých
předmětů vztahujících se ke vzdělání. Mohli jsme zde
spatřit staré aktovky, penály, učebnice, sešity, pera a další
věci, které na výstavu přinesli samotní žáci. Pan Chvalník
nám zároveň přivezl vzácnější a starší školní exponáty
a dětem o nich zajímavě vyprávěl.
EDUbus je ojedinělý vzdělávací projekt, který pedagogům a žákům umožňuje popularizaci polytechnických
oborů pomocí aktivizujících výukových metod, moderních technologií a atraktivního prostředí. Cílem je, aby
prostředí a technologie mobilní laboratoře v dětech
podnítily chuť objevovat a zkoušet nové věci.

Děti ukázaly svým kamarádům, co se ve škole od září
naučily. Nejšikovnější čtenáři přečetli pohádku O Červené karkulce, jiní četli ze slabikáře. Kristýnka Pácová,
Kristýnka Šimánková, Eliška Klugová a Adélka Kopičková
pak ukázaly paním učitelkám a dětem, jak pěkně dokážou
psát psacím písmem slova podle diktátu. Následovala
ukázka matematických dovedností. Emmička, Verunka,
Vašík a Tobík předváděli krokování na krokovacím pásu.
Pak všichni společně přednesli dlouhou básničku Polámal
se mraveneček. Na závěr vystoupení jsme si zatancovali
taneček na písničku Beruško, půjč mi jednu tečku! Paní

Žáci 4. a 5. třídy měli možnost si vyzkoušet programování
jednoduchých robotů. Tato činnost, která vedla žáky
k pozitivnímu vztahu k programování a rozvíjela jejich
kreativitu, komunikaci, jazykové dovednosti a logiku,
všechny děti nadchla. V závěru hodiny měli žáci za úkol
naprogramovat závoru, která reagovala na určitou bar30

Mgr. Jitka Mrázová a Mgr. Miloslava Sláviková,
třídní učitelky 1. a 2. třídy
Zápis do 1. třídy
Po dlouhé době se opět mohl konat zápis do 1. třídy
za přítomnosti dětí a rodičů. Na naší škole proběhl 6.
a 7. 4. 2022.

V závěru dopoledne se všechny děti seskupily před budovou školy tak, aby vznikly iniciály Komenského (J. A.
K.) a paní učitelka Chvalníková je z výšky vyfotografovala.
Další aktivity vzniklé v rámci projektu jsme vystavili na
chodbách školy – byly to portréty, koláže, citáty a prezentace o J. A. Komenském, obrázky se školou minulosti,
současnosti a budoucnosti, slohové a další práce z jazykových předmětů včetně jazyků nebo práce s využitím
moderních metod RWCT. O historii naší školy nám přišly
vyprávět i naše bývalé paní učitelky.
Tento celoškolský projekt se nám určitě povedl. Musíme
pochválit všechny žáky za aktivní přístup, panu Chvalníkovi pak děkujeme za krásné exempláře a trpělivost při
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slepýše, ještěrku, sasanky, blatouchy nebo kopřivy. I počasí nám přálo.

Předškoláky a jejich rodiče u vchodu přivítala pohádková
bytost, která je přivedla k paní učitelce. Společně prošli
několik stanovišť, kde na ně čekaly zajímavé úkoly a kde
je přivítali žáci 5. třídy v kostýmech pirátů, myslivců, víl,
zvířátek nebo princezen.

Na zpáteční cestě si žáci nasadili ochranné rukavice a sbírali odpadky. Vyčistili jsme společnými silami kousek přírody a do kontejneru odnesli dva velké pytle. Odcházeli
jsme s dobrým pocitem, že jsme přírodě pomohli.

Budoucí prvňáčkové se nejprve představili a za odměnu dostali kytičku se jménem, taštičku s Krtečkem
na drobné dárečky, které dostávali za splnění úkolu,
a vysvědčení, kam jim pohádkové bytosti udělovaly
známky. Za doprovodu paní učitelky obcházeli jednotlivá
stanoviště, která byla vždy spjata s nějakou pohádkou,
např. Pyšnou princeznou, Šípkovou Růženkou apod.
Děti navlékaly korálky, počítaly kytičky a motýlky na
louce, zavazovaly tkaničku, pojmenovávaly barvy na
rybičkách, skládaly obrázek podle předlohy, kreslily
postavičku a přednášely básničku nebo zpívaly písničku. Předškoláci si vyzkoušeli také práci na interaktivní
tabuli, kde mohli odkrýt obrázek nebo psát prstem. Závěrem si každý předškolák vybral na památku balónek.
V případě zájmu měli rodiče s dětmi možnost nahlédnout
do družin, školního klubu, tříd nebo tělocvičny. Při odchodu bylo vidět, že děti odcházejí spokojené. Děkujeme
žákům 5. třídy a kolegyním za krásný pohádkový zápis.
Také děkujeme rodičům za velký zájem o naši školu. Budeme se těšit na „Školu nanečisto“, kde se v červnu opět
společně potkáme.

Velikonoce, čarodějnice a stavění májek. Prohlédli si
klapačku, rachtačku a mnoho krásných jarních dekorací.
Naučili se zaříkávadlo, díky kterému společně otevřeli
jeskyni s pokladem. Na závěr jim čarodějnice položila
deset otázek. Žáci dokázali na všechno správně odpovědět a díky tomu si mohli vybrat sladkou odměnu nebo
dřevěné vajíčko na památku.

děti posbíraly odpadky, které ležely nejen poblíž lesní
cesty, ale i ty, které byly hlouběji v lese. Bylo krásné
počasí, žáci načerpali energii z jarního sluníčka a všichni
odcházeli s dobrým pocitem, že mohli alespoň takto pomoci přírodě.

Mgr. Lenka Hošková, Mgr. Jitka Mrázová
a Mgr. Miloslava Sláviková
Den Země 2022 – exkurze do čističky 3. - 5. třídy
Ve čtvrtek 28. dubna 2022 si žáci 3. – 5. třídy dodatečně
připomněli Den Země. Ráno jsme se vydali polní cestou
na Vysokou Pec. Byli jsme vybaveni pytli a rukavicemi,
abychom uklidili aspoň malý kousek přírody. Nejvíce
odpadu jsme našli v okolí potoka. Nasbírali jsme tři velké
pytle.

Den jsme si moc užili a dozvěděli se mnoho zajímavých
informací. Každý z nás si udělal radost a koupil si sladkou
odměnu nebo upomínkový předmět.
Mgr. Lenka Hošková, Mgr. Miloslava Sláviková,
Mgr. Jitka Mrázová
Exkurze Ekoškoly do DDM Neratovice
Ve středu 11. 5. 2022 nás, kteří se scházíme a pracujeme
v Ekoškole, paní učitelka Szabad vzala na exkurzi do
Neratovic. Viděli jsme tam spoustu zajímavých zvířat, například hroznýše královského, krajtu královskou, užovku
červenou, varana komodského a další.

Osmá a devátá třída se vydala sbírat odpadky do okolí
obce Bohutín. Žáci procházeli kolem autobusové zastávky a okolo kurtů směrem k Havírně. V tomto poměrně
krátkém úseku posbírali asi pět pytlů odpadků. Poté se
vydali k cvičišti pro psy u Vysokopeckého rybníka, kde
pokračovali v úklidu kolem říčky Litavky. Dopoledne pak
zakončili na sportovním hřišti v Bohutíně. Všichni měli
dobrý pocit, že udělali užitečnou věc pro zlepšení životního prostředí.

Mgr. Lenka Hošková a Mgr. Ilona Chvalníková
Den Země 2022 – Ekologická vycházka 1. a 2. třídy
Ve čtvrtek 28. dubna 2022 jsme oslavili Den Země. První
a druhá třída měla společný dopolední program.

Došli jsme až k čističce odpadních vod Bohutín, která je
v provozu od roku 2016. Tady jsme po třídách absolvovali
krátkou exkurzi do jejích vnitřních prostor za doprovodu
pana Jelínka, který dětem přiměřenou formou vysvětlil
provoz čističky. Všichni jsme byli plně zaujati. Pro děti byl
připraven i ohýnek, na kterém si opekly buřty.

Ing. Michaela Melicharová,
Mgr. Martina Berkovcová, Mgr. Lenka Brabcová
Čechova stodola – exkurze 1. a 2. třída
V pátek 29. 4. 2022 navštívila 1. a 2. třída Čechovu stodolu v Bukové u Příbramě. Jednalo se o výstavu zaměřenou
na jarní tradice a velikonoční zvyky.
Dozvěděli jsme se, jak se krmí a jak se o ně chovatelé
starají. Většina z nás si krmení hadů zkusila. Pro mne bylo
nejlepší krmení varana, kterého jsme si i hladili. Viděli
jsme autentické fotografie, které byly zhotovené v Egyptě v moři. Na spoustě fotografií byly ohnivé korály, ryby
a další mořští živočichové. Nejvíce se mi líbila fotografie
nejjedovatější ryby na světě, odrance pravého.

Děkujeme panu Jelínkovi za vedení exkurze a jeho
ochotu při přípravě této akce. Odměnou pro nás učitele
je jistě i rozhovor dětí při zpáteční cestě, kde si vyprávěly
o exkurzi, o tom, že si provoz čističky představovaly úplně jinak, a jak to bylo zajímavé.

První aktivity jsme uskutečnili ve škole. Žáci 1. třídy četli
obrázkové čtení o tom, jak se chovat v přírodě a žáci 2.
třídy četli příběh z knihy Pytlík a Flaška. Poté všichni vypracovali několik pracovních listů. Vymalovali například
matematickou omalovánku, kde výsledkem byla planeta
Země. Dále vyplnili několik cvičení, která se týkala třídění
odpadu. Hotové pracovní listy si žáci založili do vytvořeného papírového portfolia.

Měli jsme možnost vidět spoustu věcí pod mikroskopem,
například rakovinu, sinici a další.

Mgr. Lenka Malá
Den Země – 2. stupeň
Ve čtvrtek 28. dubna 2022 si naše škola připomněla Den
Země. Všechny třídy se tento den účastnily programu
s ekologickou tematikou.
V rámci oslavy Dne Země vydali žáci 6. a 7. ročníku na
Pilskou nádrž. Všechny děti se aktivně zapojily do ochrany životního prostředí tím, že sbíraly odpadky. Žáci byli
rozděleni do skupin, kde každá skupina byla vybavena
rukavicemi a pytli na odpadky. Cestou na Pilskou nádrž

Po svačině jsme společně vyrazili do terénu. Šli jsme kolem vodárenské věže, velbloudů, Pecováku a došli až na
začátek lesoparku. Cestou jsme poznávali rostliny, stromy
a živočichy. Žáci na vycházce viděli například kachnu,
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Exkurze byla zajímavá a myslím si, že se nám všem moc
líbila.
Natálie Kožená, žákyně 8. třídy
Řemeslné dílny pro 4. a 5. třídu
Ve čtvrtek 12. 5. 2022 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili řemeslného workshopu, který byl realizovaný v rámci projektu
I KAP II. Při řemeslných dílnách lektoři představili čtyři
výtvarné a rukodělné aktivity.

Exkurze byla rozdělena do dvou částí. V první části žáci
navštívili dílničku, kde za pomoci lektorky vytvořili čarodějnici s koštětem a netopýrem. V druhé části absolvovali
prohlídku stodoly s průvodcem (čarodějnicí). Zábavnou
formou se zde seznámili s jarními tradicemi, jako jsou
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V zoo žáci strávili téměř 3,5 hodiny, a tak bylo načase si
trošku odpočinout a řádně se občerstvit. Po načerpání sil
si děti ještě prohlédly budovu Národního muzea a zase
se vydaly vlakem směrem k domovu. Všichni se vrátili
spokojení a s novými zážitky.

Žáci 4. třídy si vyzkoušeli práci s textilem při tkaní na
kolíkovém stávku. Při druhém workshopu pracovali se
dřevem, kdy vyráběli dřevěné hranoly, které tvořily dílky
Jenga věže.

Ing. Michaela Melicharová, třídní učitelka

jí prošlo kolem třiceti tisíc vězňů, převážně odbojářů
a odpůrců nacismu. Paní průvodkyně poutavě vyprávěla o fungování tábora i o nelidských podmínkách,
v nichž byli vězni nuceni žít.

Členové Ekotýmu nejprve dětem vysvětlili, co to je
mikroskop, jak funguje, jak se s ním pracuje a co vše
můžeme pozorovat. Pak přišla na řadu praktická část, kdy
se menší děti rozdělily do skupin a každé skupince se věnovali dva starší žáci. Děti pozorovaly různé vzorky, třeba
mšici, blechu, klíště, mořské řasy, průřez listem nebo řez
větvičkou.

Žáky exkurze velmi zaujala a z Terezína odjížděli
plni dojmů a nových poznatků.
Mgr. Lenka Brabcová
Exkurze do Národního technického muzea v Praze
Ve čtvrtek 26. 5. 2022 žáci deváté třídy a ve čtvrtek
2. 6. 2022 se žáci osmé třídy vypravili do Prahy na exkurzi
do Národního technického muzea.

Projektový den Stopy v čase - Historie Země a počátky života
V úterý 17. 5. 2022 proběhl v rámci projektu EU OP VVV
ZŠ Bohutín 080 projektový den. Tématem projektového dne byly Stopy v čase – Historie Země a počátky
života. Žáci se v úvodní krátké přednášce dozvěděli
stručnou historii planety Země, jak vůbec vznikl život
a první organismy, jak se postupně měnily a stávaly se
složitějšími, jak se měnil vzhled naší planety a také jak
vypadá práce geologa a proč je důležitá.

Žáci 5. třídy se zúčastnili výtvarného workshopu, který
se zaměřoval na tiskací techniky na bavlněný materiál.
Druhá řemeslná dílna se týkala práce se dřevem. Zde si
žáci vyrobili jednoduché hudební nástroje.

Myslím si, že se akce všem líbila, jak Ekotýmu, tak žákům
prvního stupně.

Všechny nabízené aktivity se žákům líbily. Během tohoto
řemeslného dopoledne si mohli vyzkoušet činnosti, které
byly pro většinu z nich nové a neznámé.

Mgr. Hana Szabad

Tímto velice děkujeme přítomným lektorům.
Mgr. Ilona Chvalníková, Mgr. Petra Pechačová
Exkurze do Zoo Praha – 6. třída
Žáci 6. třídy se dne 19. 5. 2022 vydali na exkurzi do pražské zoo. Aby si stihli výlet užít a projít celou zoo, vyjeli již
v sedm hodin ráno vlakem do Prahy. Z Hlavního nádraží
se dále vydali metrem a poté autobusem až přímo před
pražskou zoo. Děti byly rozděleny do skupin, dostaly
pracovní listy k vyplnění a vyrazily získávat nové, zajímavé
informace o vybraných zvířatech.

V praktické části si žáci samostatně prohlédli vzorky
zkamenělin i geologické nástroje potřebné k získávání
vzorků a mohli si sami vyzkoušet, jak těžké je kámen
opracovat, nebo rozeznat v kousku horniny zkamenělého živočicha.

Exkurze do Terezína
Ve čtvrtek 19. května 2022 se osmá a devátá třída vypravily do Terezína. Žáci nejprve navštívili Muzeum
ghetta, kde se seznámili s historií města Terezín
a jeho přeměnou na ghetto pro židovské obyvatelstvo
- nejprve z protektorátu Čechy a Morava, později
i z dalších evropských zemí. V expozici muzea se
dozvěděli o každodenním životě mužů, žen a dětí
v ghettu i o transportech do vyhlazovacích táborů na
území dnešního Polska. Získané poznatky zapisovali
do pracovních listů. Poté zhlédli film o dějinách Terezína od jeho založení do konce 2. světové války.

Vyjeli jsme brzy ráno vlakem a nejprve jsme jeli na Letnou, kde jsme v Národním technickém muzeu zhlédli
15 expozic, od Architektury, přes Chemii v našem životě,
Dopravu, Astronomii, Tiskařství nebo Techniku v domácnosti. Po prohlídce jsme se přesunuli na Újezd a lanovkou
vyjeli na Petřín, navštívili jsme Zrcadlové bludiště a pak
se vydali zpět dolů a do centra na Václavské náměstí
a zpátky na vlak.
Exkurze byla moc povedená, všem se nám líbila a největší úspěch měla určitě výstava dobových aut a motocyklů.
Mgr. Hana Szabad
Ukázka práce Policie České republiky v naší škole
V úterý 24. 5. 2022 přijelo před naši školu několik aut
Policie České republiky. Policisté si pro žáky připravili
ukázku svého vybavení – dronů, aut, neprůstřelných

V další části, opět praktické, poznávali jednotlivé organismy a zařazovali je do časové osy. Následovalo ověření získaných znalostí formou pracovních listů, kdy žáci
pracovali ve skupinách.
Na závěr projektového dne proběhla diskuze s lektorem
a pedagogem a žáci se mohli ptát na vše, co je během
celého dne zaujalo.
Mgr. Hana Szabad
Vědecký den s Ekoškolou
V pátek 13. 5. 2022 si připravili členové Ekoškoly Vědecký
den s mikroskopy pro své spolužáky z prvního stupně.
34

Odpoledne následovala prohlídka Malé pevnosti. Ta
byla v době války věznicí gestapa a v letech 1939–45
35

ku, žáci mu společně s policistkou předali usměvavé sluníčko. Zároveň mu řekli, proč mu toto sluníčko předávají.
Stejně tomu bylo i při předávání sluníčka zamračeného.

vest a dalšího vybavení. Žáci si mohli zblízka prohlédnout
auta, zapnout alarm nebo si vyzkoušet neprůstřelnou
vestu. Policisté také ukázali dětem, jak se ovládá policejní
dron, pomocí kterého nás pak z výšky vyfotili. Akce byla
velmi povedená, přálo nám i počasí a myslím si, že se
všem moc líbila.

Policistka dětem při akci také vysvětlovala některá pravidla silničního provozu, povinnosti řidičů a pro děti aktuálně povinnosti cyklistů. Ve 4. třídě děti budou plnit Průkaz
cyklisty, a tak určitě vědomosti uplatní.

Mgr. Hana Szabad
Den dětí ve škole
Ve středu 1. 6. 2022 si žáci druhého stupně připravili pro
své mladší spolužáky program ke Dni dětí.

A jak akce dopadla? Žáci rozdali mnohem více sluníček
usměvavých, a to je dobře!

Na zahradě a v nejbližším okolí vyrostlo 20 stanovišť,
které si děti prvního stupně mohly prohlédnout a vyzkoušet. Žáci soutěžili ve skákání v pytli, střelbě na bránu,
zdolávání opičí dráhy, přenášení vody, poznávali různá
zvířata a rostliny nebo hledali správné dopravní značky.

Přednáška o včelách
Ve čtvrtek 9. června 2022 si včelařský kroužek připravil
pro žáky 1. stupně přednášku o včelách. Žáci postupně
navštěvovali připravená venkovní stanoviště a pracovali
ve skupinách.

PUTOVÁNÍ KNIHOVNOU, kde se žáci seznamovali
s knihovnou poutavou formou - prostřednictvím hádanek, říkanek, pantomimy, za pomoci loutek.

ukázali, jak se umí podepsat, dokázali k obrázkům přiřadit
správné písmenko, naučili se jednoduchou říkanku, při
níž uvolňovali ruku, a snažili se správně uchopit tužku.
Na závěr „Školy nanečisto“ předvedli, jak už umí počítat.
Za velkou snahu dostali od paní učitelky pochvalu.

Na druhém setkání žáky čekalo MALOVANÉ A OBRÁZKOVÉ ČTENÍ, kdy jedna paní knihovnice četla příběh
a druhá ukazovala obrázky a předměty, které děti v pravý
čas doplňovaly do čteného textu.
Další část projektu byla nazvána PŘÍRODA A MY. Jednalo se o komponovaný program plný hádanek, básniček,
zpěvu a pohybových aktivit spojených s tématem přírody
a její ochranou. Na závěr pak děti viděly divadelní představení Kvak a Žbluňk.

Mgr. Lenka Malá

Čtvrtá část tohoto projektu s názvem SPOLEČNÉ ČTENÍ
byla zaměřená na společné čtení paní knihovnice s dětmi
- společně četli příběh z knihy Kvak a Žbluňk jsou kamarádi. Čtení bylo provázeno veselými i poučnými vsuvkami
s žabí tematikou.
Při posledním setkání s názvem PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE žáci skládali čtenářský slib a poté za dětmi zavítaly
princezny, které prvňáčky jménem krále Oty I. pasovaly
na rytíře a rytířky řádu čtenářského. Kouzelná víla pak
dětem předala knihu.

Do budoucí první třídy bylo letos zapsáno celkem 47
žáků, a tak byli předškoláci rozděleni do dvou tříd. Rodiče
si mezitím prošli školní budovu a popovídali si s vychovatelkou školní družiny a školní psycholožkou. Po skončení
„Školy nanečisto“ měli rodiče ještě možnost zeptat se
paní učitelky na vše potřebné.

Celý projekt byl velmi pěkně připravený, dětem se moc
líbil a do knihovny se vždy velice těšily. Věříme, že se
budeme pravidelně potkávat i v příštím školním roce.

Všichni budoucí prvňáčkové byli moc šikovní a se všemi
úkoly si snadno poradili. Už se na ně v září těšíme!

Za úspěšné splnění disciplíny dostali různé ceny v podobě bonbónů a lízátek. Pro každou třídu byly připraveny
ještě další odměny, ze kterých měly děti velkou radost.

Stanoviště byla zaměřena na život včel ve společenstvu,
na poznávání rostlin, které včely opylují, i na historii včelařství. Členové včelařského kroužku nám též ukázali vybavení včelařů a děti si mohly vyzkoušet ochranný oblek.

Dětský den se všem žákům velmi líbil a ke společným
zážitkům nám pomohlo také krásné slunečné počasí.

Mgr. Jitka Mrázová, třídní učitelka 1. třídy
Sportovní dopoledne 1. - 4. třídy v TK Bohutín
V úterý 14. 6. 2022 a ve středu 15. 6. 2022 navštívili žáci
1. až 4. třídy krásný areál místního tenisového klubu.

Mgr. Lenka Hošková a Mgr. Ilona Chvalníková
Projekt Knížka pro prvňáčka
V letošním školním roce se žáci první třídy zapojili do
projektu Knížka pro prvňáčka. Tento projekt již několik
roků pořádá pro žáky prvních tříd Knihovna Jana Drdy
v Příbrami.

Přednáška byla zpestřená zábavnými úkoly formou skládaček, poznávaček i praktických cvičení. Závěr dopoledne byl sladký – na ochutnávku medu se všichni moc těšili.

Mgr. Martina Berkovcová
Slunce na cestách
V pátek 3. června 2022 se žáci 3. třídy zúčastnili akce Slunce na cestách, kterou organizuje Policie ČR.

Děkujeme včelařskému kroužku za velmi pěkně připravenou přednášku pod vedením vedoucí p. Etrychové.
Mgr. Lenka Malá
Škola nanečisto
Stalo se již tradicí, že na konci školního roku připravujeme ve škole první setkání s budoucími prvňáčky a jejich
rodiči. V letošním školním roce jsme uspořádali „Školu
nanečisto“ v úterý 14. 6. 2022.
Během tohoto setkání měli předškoláci možnost poznat
svoji budoucí paní učitelku a více se seznámit s prostředím
školy, do které po prázdninách budou nastupovat. Poprvé usedli do školních lavic a společně s paní učitelkou si
vyzkoušeli jednu vyučovací hodinu nanečisto. Během ní

Děti si připravily dvě sluníčka – usměvavé a zamračené,
kterými pak hodnotily řidiče. Policisté zastavené auto
preventivně zkontrolovali, a pokud měl řidič vše v pořád36

Od začátku druhého pololetí jezdili žáci 1. třídy pravidelně každý měsíc do knihovny ve Školní ulici, kde pro ně
paní knihovnice připravily poutavý program v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Na prvním setkání nás čekalo
37

První místo, kam jsme v Písku zamířili, byl Kamenný most
a nábřeží řeky, kde jsou postaveny sochy z písku. Sochy
letos na náplavce vyrostly již pošestnácté. Tentokrát
představují partnerská města Písku. Žáci v Písku dostali
pracovní list, kde se seznámili s historií města, a pak plnili
jednotlivé úkoly. Jedním z úkolů bylo hledat domovní
znamení. Málokde se dodnes domovní znamení dochovala v takovém množství jako v Písku. Písek je po Praze
druhé město, které se může pyšnit největším počtem
domovních znamení. Na fasádách jich lze najít šestnáct.

Trenéři pro děti připravili soutěže v pohybových schopnostech a dovednostech pod názvem HURÁ NA PRÁZDNINY ANEB BOHUTÍNSKÝ WIMBLEDON. Po milém
přivítání nás paní Turečková provedla po všech kurtech,
na kterých byly soutěže připraveny. Žákům vždy pečlivě
vysvětlila, co na kterém stanovišti budou plnit. Pro
děti bylo přichystáno celkem 10 stanovišť, kde skákaly
v pytlích, běhaly vějíř, hrály forehand a backhand, podávaly na cíl, házely do dálky a na cíl, skákaly přes švihadlo, koordinovaly kroky a trénovaly postřeh. Všechny
tyto činnosti jsou velmi důležité pro každého tenistu. Za
sportovní výkony byli všichni žáci odměněni pěkným diplomem a sladkostí. Na závěr nám paní Turečková ještě
ukázala nová posilovací zařízení, která mohou využívat
i ostatní obyvatelé obce.

Na Velkém náměstí se nachází Prácheňské muzeum,
které je rozděleno do několika expozic: Obrazová
galerie českých panovníků, Písecký venkov 19. století,
Pravěk a doba slovanská, Ryby a rybářství, Zlato v Pootaví. Návštěva muzea bylo moc krásná a poučná, žáci se
zde seznámili s historii těžby zlata v okolí Písku a viděli
exponát přírodního zlata nalezeného roku 1927 u Křepic
na Vodňansku. Nejvíce se žákům líbila expozice: Ryby
a rybářství. Ta prezentuje živé ryby českých řek, rybníků
a přehradních nádrží v sedmi akváriích. Expozice živých
ryb je doplněna ukázkou historického vybavení používaného dříve v rybničním rybářství a výstavkou říčních perel
místního původu.

Našim žáčkům i nám paním učitelkám se na tenisových
kurtech velice líbilo, panovala zde příjemná sportovní
atmosféra a vše ještě umocnilo nádherné počasí.
Závěrem bychom chtěli poděkovat trenérům TK Bohutín
za uspořádání společné akce. Věříme, že i v příštím
školním roce budeme v navázané vzájemné spolupráci
pokračovat.
Mgr. Jitka Mrázová, Mgr. Miloslava Sláviková,
Mgr. Lenka Hošková, Mgr. Petra Pechačová, Mgr. Lenka
Malá, Mgr. Lada Žáčková, Lenka Jarolímková
Exkurze 5. třídy do Písku
Ve středu 15. 6. 2022 vyjeli žáci 5. třídy na exkurzi do
Písku. Na tuto akci jsme se dlouho těšili, cestu a program
jsme dopředu plánovali. Původně jsme se měli potkat
s píseckými kamarády, se kterými si od 1. třídy dopisujeme. Loni nám setkání překazil covid a ani letos nám osud
nebyl nakloněný a setkání se z důvodu nemoci uskutečnit
nemohlo. Byli jsme samozřejmě smutní, že nám to opět
nevyšlo, ale i tak jsme si výlet užili.

Při cestě na nádraží jsme ještě navštívili McDonald, což
byla pro děti samozřejmě příjemná tečka na závěr. Exkurze byla moc povedená a všem se líbila.

spolupráci s TK Bohutín velice hezké sportovní dopoledne se spoustou her a zábavy.

vadilo. S nadšením sledovali ve výbězích všechna zvířata.
Navštívili jsme také tropický pavilon plazů a volně létajících motýlů. Velice nás pobavili malí tučňáci. Ovšem
největší zážitek měly děti z koupajícího se medvěda.
I přes časový skluz jsme si stačili prohlédnout všechna
zdejší zvířata. Pohodovou atmosféru našeho výletu
umocňovalo i krásné počasí. Nebyl by to správný výlet,
kdyby si děti nemohly něco koupit. A tak jsme ochutnali
výbornou zmrzlinu nebo hranolky či langoše. Při zpáteční
cestě autobusem do školy nás zastihl velký liják, ale to už
nám vůbec nevadilo.

Společné akce učitel – rodiče - žáci jsou velice důležité,
jelikož zvyšují důvěru rodičů ke škole a udržují jejich zájem a motivaci ke spolupráci. Rodina a škola, to jsou dva
světy, které stojí za to propojit.
Mgr. Miloslava Sláviková, třídní učitelka 2. třídy
Výlet 4., 5., 6. a 7. třídy do RZ Radost
I v letošním školním roce jsme se vypravili na vícedenní
„přespávací“ výlet. Žáci 4.-7. ročníku strávili tři krásné
dny plné zážitků v rekreačním středisku Radost v Dolu
u Blatné.

Výlet do ZOO v Plzni se nám všem velice líbil a už se
těšíme, že o nastávajících prázdninách se podíváme ještě
do jiných zoologických zahrad v naší republice.
Mgr. Jitka Mrázová, Mgr. Miloslava Sláviková
Mgr. Lenka Hošková, Lenka Jarolímková
Spolupráce s rodiči žáků ve 2. třídě
Velkou prioritou v naší pedagogické práci v každém
školním roce je snaha o udržení pozitivních mezilidských
vztahů v oblasti komunikace a spolupráce s rodiči žáků.
Na první společné třídní schůzce jsem nabídla rodičům
v rámci učiva spoluúčast na školních i třídních projektech
a akcích.

Přes den jsme objevovali okolí, hráli sportovní i jiné hry,
koupali se v bazénu a dokonce si každý vyrobil vlastní
tričko metodou „savování“. Všichni jsme pak ve stejných
tričkách zapózovali pro nádherné společné fotografie.

Mgr. Ilona Chvalníková
Školní výlet 1. a 2. třídy do ZOO
Ve čtvrtek 16. 6. 2022 vyjeli žáci 1. a 2. třídy na školní výlet
do ZOO v Plzni. Na tento výlet se již delší dobu těšili,
protože jsme v předmětu Člověk a jeho svět probírali
savce a připomínali si právě zvířata žijící v ZOO.

Čtvrtá a pátá třída prošla stezku s úkoly a vyrobila si
«strom třídy» pomocí otisků svých chodidel. Šestá třída
se vydala na výlet k zámku Strážovice. Sedmá třída
vytvořila týmy, které se utkaly v napínavém souboji
v přehazované.
V pondělí večer jsme si zazpívali u táboráku s kytarou
a v úterý jsme se vyřádili na diskotéce. Krom tanečních
kreací jsme se pobavili při veselých hrách. Ve středu nás
čekalo pár posledních her, zhodnocení výletu, balení
a cesta domů. Areál rekreačního zařízení nám poskytl
zázemí pro množství aktivit, místní kuchařky vždy výborně uspokojily naše prázdné žaludky a počasí nám přálo.
Všichni jsme si to moc užili!

Cesta autobusem celkem rychle ubíhala, až na jeden
úsek, kde jsme z důvodu stavebních činností museli poměrně dlouhou dobu čekat, a do ZOO jsme tak dorazili
s malým zpožděním. To ovšem malým žáčkům vůbec neBěhem letošního školního roku jich bylo několik. Hned
v září jsme uskutečnili Rodičovskou kavárnu, ve které se
rodiče seznámili s metodami výuky matematiky profesora
Hejného a vyzkoušeli si pracovat v některých matematických prostředích. V březnu k nám v rámci projektu J.
A. Komenský přišli do školy prarodiče žáků Vojty Klímy
a Vojty Turečka, aby nám vyprávěli o tom, jak to v naší
škole vypadalo dříve. V červnu v rámci výuky prvouky
při tématu Domácí mazlíčci nám přinesla maminka Adélky Zittové do školy ukázat jejich suchozemskou želvu.
Připravila si pro děti velice poutavé a poučné vyprávění
o životě želv. Na závěr školního roku v akci Hurá na
prázdniny připravila dětem maminka Elišky Matějkové ve

Do Písku jsme cestovali vlakem. Sešli jsme se ráno v 7:30
hodin na příbramském vlakovém nádraží. Cestování vlakem bylo skvělé a i s přestupováním nám velmi rychle
uběhlo.
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Mgr. Pavlína Vyšínová, PhD.
Hodnocení práce 1. třídy
V letošním školním roce se poprvé posadilo do školních
lavic celkem 28 žáků, 16 děvčat a 12 chlapců. Děti se velice rychle adaptovaly na školní prostředí a radostně se
pustily do společné práce.
K výuce čtení jsme používali učebnice ucelené řady
Čteme a píšeme s Agátou z nakladatelství Nová škola
z Brna. Tyto učebnice byly vytvořeny s cílem rozvíjet čtení
a psaní s porozuměním již od počátku 1. ročníku. Výuka
39
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pomůcek, které nám přinesli ukázat. Žáci se zapojili rovněž do projektu Třídíme odpad - nosili do školy hliník
a starý papír. Během druhého pololetí se prvňáci účastnili projektu Knížka pro prvňáčka, který pro ně připravily
paní knihovnice z dětského oddělení Okresní knihovny
v Příbrami ve Školní ulici. Tento projekt měl několik částí,
např. obrázkové čtení a dramatizace knihy Kvak a Žbluňk
jsou kamarádi. Na posledním setkání proběhlo pasování
na čtenáře a kouzelná víla předala žáčkům pěknou knihu.

čtení byla založena na analytické metodě a doplněna
prvky metody genetické. Nejprve se děti naučily číst
a psát velká tiskací písmena, slabiky, slova a až o něco
později poznaly malé tvary písmen. Na konci školního
roku již všechny děti vázaně slabikovaly a některé už
i plynule četly. Ve 3. díle Slabikáře pracovaly již s delšími
články, které nejen četly, ale také byly různými úkoly systematicky vedeny k práci s textem. Při tom si procvičovaly
základní čtenářské dovednosti. Kromě čtení ze Slabikáře
jsme ve škole využívali i jiné knihy, se kterými jsme
pracovali podle metod kritického myšlení. Z metod
RWCT děti poznaly černou ovci, řízené čtení, čtení
s předvídáním, těkej- štronzo - dvojice, tvrzení ano-ne
a pětilístek. Práce s těmito metodami byla pro žáky zpestřením výuky. Vždy velmi pěkně a se zaujetím samostatně
nebo ve skupinách pracovali.

Po celý školní rok se žáci zúčastnili mnoha akcí, exkurzí
a soutěží. V průběhu prvního čtvrtletí jezdili žáci na plavecký výcvik do bazénu v Příbrami. V měsíci říjnu se konala soutěž O nejkrásnější jablíčko, do které se se svým
jablíčkem zapojili i prvňáci. Během prosince proběhla exkurze na Svatou Horu, kde jsme se s dětmi mohli s paní
průvodkyní podívat i od míst, kam se běžný návštěvník
nedostane. V měsících lednu a dubnu jsme navštívili
Čechovu stodolu v Bukové u Příbrami, kde jsme měli
zajištěný program Masopust a později Velikonoce. Obě
exkurze byly velice zajímavé a děti se dozvěděly mnoho
informací o období masopustu a zabijaček a při dalším
setkání se poučily o velikonočních tradicích. Pokaždé si
v tvořivé dílně vyrobily i malý dáreček na památku. Před
zápisem vyjeli malí školáčci se svojí paní učitelkou a s připraveným programem do okolních mateřských škol. Na
oplátku pak předškoláčci se svými učitelkami navštívili
naši první třídu, kde se spolu s prvňáky zapojili do výuky.
Naše společná setkání byla vždy velice příjemná. V rámci
oslav Dne dětí navštívili žáci v kině v Příbrami filmové
představení Tajemství staré bambitky 2. Školní rok jsme
zakončili výletem do ZOO v Plzni. Školní družina pak
zorganizovala pro prvňáky a třeťáky ještě výlet do Farma
parku u Toma nedaleko Plzně.

V matematice pracovali žáci podle konstruktivistické
metody profesora Hejného. Seznamovali se s různými
matematickými prostředími, v nichž samostatně nebo
s pomocí spolužáků nacházeli různá řešení a matematické zákonitosti. Děti velice rády řešily úlohy na sčítání
a odčítání krokováním za pomoci krokovacího pásu,
tvořily sčítací trojúhelníky, zapisovaly rovinný plán stavby
a potom stavbu z kostek postavily.

První školní rok dětem velmi rychle uběhl. Stali se z nich
opravdoví školáci a mnohému se ve škole naučili. Velkou
zásluhu na tom měli i jejich rodiče, kteří se s nimi pravidelně na vyučování připravovali a své děti podporovali.
Přeji všem krásné a dlouhé prázdniny.

Během školního roku si žáci založili portfolio své školní
práce, kam si zakládali zdařilé výtvarné práce, pracovní
listy, čtvrtletní hodnocení a další úspěchy.

Mgr. Jitka Mrázová, třídní učitelka 1. třídy
Jaký byl školní rok 2021-2022 ve druhé třídě
V naší třídě je 15 chlapců a 9 děvčat. Výuka probíhala
podle vzdělávacího programu naší školy „Škola porozumění a bezpečí“.

V průběhu školního roku se žáci první třídy zapojili do
několika projektů. V zimě se uskutečnil projekt Zimní
radovánky, kdy děti jezdily bruslit na zimní stadion do
Příbrami. V měsíci březnu probíhal celoškolní projekt J.
A. Komenský. V rámci tohoto projektu jsme uspořádali
pro děti z první a druhé třídy setkání s bývalými žáky naší
školy. Besedovat s námi přišli dvě babičky a děda našich
současných prvňáků a druháků. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých událostí z dob jejich školní docházky a také
jsme si prohlédli mnoho fotografií a dobových školních

V českém jazyce jsme se naučili mnoho gramatických
jevů a pomocí metod RWCT jsme ve čtení pracovali
s textem a učili se číst s porozuměním. Matematiku profesora Hejného máme moc rádi. Při ní jsme si vzájemně
pomáhali, radili si a diskutovali o řešení jednotlivých
příkladů. Ve výuce všech předmětů nám velmi pomáhala
interaktivní tabule, s kterou jsme pracovali každý den.
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v rámci tohoto projektu moc líbila „Škola naruby“, kdy
se našimi učiteli stali na jeden den kamarádi ze 7. třídy.
V dubnu jsme znovu navštívili Čechovu stodolu, tentokrát
výstavu jarních tradic a velikonočních zvyků. V dílničce
jsme si vytvořili čarodějnice s koštětem a netopýrem
a zábavnou formou jsme se seznámili s jarními tradicemi
Velikonoc, čarodějnic a stavění májek. Také jsme oslavili
Den Země vycházkou do přírody. Cestou jsme poznávali
stromy, rostliny i živočichy. Na zpáteční cestě jsme sbírali
odpadky, které do přírody nepatří. Nasbírali jsme jich dva
velké pytle. Měli jsme radost, že jsme mohli takto přírodě
pomoci.

Hodiny s ní jsou velice poučné, zajímavé a zábavné.
Do školního roku jsme vstoupili ještě s mnoha covidovými opatřeními, a tak jsme byli rádi, že v únoru přišlo
rozvolnění a do školy jsme mohli chodit a pracovat zde
již bez omezení. Zúčastnili jsme se mnoha školních i třídních akcí a projektů. Na začátku školního roku jsme na
turisticko-ekologické vycházce plnili různé přírodovědné
úkoly a řešili hádanky na pracovních listech. Také jsme
stavěli pro lesní zvířátka domečky z přírodnin. Od září
do listopadu jsme absolvovali plavecký výcvik v Příbrami.
Naučili jsme se některé plavecké styly, trénovali skoky
do vody a zkoušeli i plavání pod vodou. Na závěr jsme
všichni dostali Mokré vysvědčení. Prosinec byl měsícem
plný hezkých zážitků a těšení se na ty nejkrásnější svátky v roce. Do naší třídy nejprve zavítal Mikuláš s čerty
a anděly. Zazpívali jsme jim písničku a slíbili, že se všichni
polepšíme a budeme hodní. Dostali jsme a odměnu

V červnu se uskutečnilo mnoho povedených akcí. Na
Den dětí si pro nás spolužáci z druhého stupně připravili
velmi hezký program, byl plný soutěží a her. V rámci tohoto svátku jsme také zhlédli v kině v Příbrami filmové
představení Tajemství staré bambitky 2. Hezkou akci
„Hurá na prázdniny“ pro nás připravili trenéři TK Bohutín. V krásném areálu místního tenisového klubu jsme
soutěžili a hráli různé pohybové hry. Za naše sportovní
výkony jsme potom dostali krásný diplom a sladkosti.
Školní rok jsme zakončili výletem do ZOO v Plzni. Moc
jsme si ho ve společnosti zvířátek užili.
A tak nám celý rok utekl jako voda. A jaký byl? Určitě
úspěšný. A teď hurá na prázdniny! Zasloužený odpočinek
pro nás všechny.
Mgr. Miloslava Sláviková a žáci 2. třídy
Hodnocení 3. třídy
Děti ze 3. třídy absolvovaly náročný školní rok, neboť
tento ročník je plný nového a důležitého učiva.

sladké dárečky. Také jsme se vypravili do Příbrami na
Svatou Horu. Moc jsme si tento výlet užili a dozvěděli
se mnoho zajímavých informací o tomto krásném poutním místě. Poslední den před vánočními prázdninami
byl ve znamení vánočních besídek. Naše maminky nám
připravily pohoštění, poslouchali jsme koledy a dávali
si malé dárečky. V lednu jsme se vypravili do Čechovy
stodoly v Bukové u Příbrami, kde probíhala výstava
o masopustních tradicích. Dozvěděli jsme se, proč a kdy
se slaví masopust, jak vypadá masopustní průvod a jaký
význam masky v průvodu mají. Také jsme si vyrobili
vlastní výrobek – čuníka s jitrničkou - a nakoupili malé
dárečky. V únoru jsme v rámci projektu Zimní radovánky
začali jezdit na kurz bruslení na zimní stadion v Příbrami.
Za pomoci profesionálních trenérů jsme se zdokonalovali
v krasobruslařských prvcích, vyzkoušeli jsme si slalom
i rychlobruslení. Na závěr jsme si užili karneval na ledě.

V českém jazyce na nás čekala spousta gramatiky: vyjmenovaná slova a práce s nimi, určování mluvnických
kategorií, kategorizace slovních druhů a další. Musím
děti pochválit, protože v hodinách pracovaly velice pozorně a aktivně. Je na nich již znát věkový pokrok a práce
s nimi je úplně jiná než ve 2. třídě. Každý se popasoval
s gramatikou podle svých možností, ale o nikom nemohu
říci, že by se nesnažil.

V březnu jsme v rámci celoškolního projektu k výročí J. A.
Komenského pozvali na besedu prarodiče, kteří byli dříve
žáky naší školy. Velice poutavě nám vyprávěli o tom, jak
to v naší škole vypadalo v dřívějších dobách. Také se nám
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Součástí českého jazyka je i čtenářská gramotnost. Děti
od začátku roku četly knížky podle svého výběru. Přečtené knihy si třeťáci zapisovali do svých čtenářských deníků,
které máme založené již od 2. třídy. Čtenářskou gramotnost zvýšily také dílny čtení probíhající vždy v pátek, kdy
zároveň děti předkládaly záznam o svém domácím čtení.
Na závěr dílen jsme si vyzkoušeli zpracovat referát o knize podle vzoru, který byl připravený v naší čítance.

Práce ve 4. třídě
Ve školním roce 2021/2022 jsme pracovali v počtu 21 dětí.
V září jsme přivítali novou žákyni, z čehož jsme měli radost,
protože u nás ve třídě je děvčat podstatně méně než chlapců.
Když začal nový školní rok, všichni jsme doufali, že bude
už „normální“, takový klasický, který jsme znali. Ale úplně
tomu tak nebylo, protože COVID 19 nás ovlivňoval až
do února různými omezeními, která se často se měnila
vzhledem k vývoji pandemie. Nutno říci, že jsme zažili
krásné Vánoce a obecně jsme si tento čas snažili ve třídě
zpříjemnit, jak to jen šlo, pandemii navzdory.

V tomto školním roce jsme dokončili projekt „Ilustrátoři
dětských knih“, který jsme nestačili dodělat ve 2. třídě
z důvodu uzavření škol. Na něj jsme navázali projektem
„Spisovatelé dětských knih“. Projekty se plynule propojily
a v nové části jsme se naučili pracovat s knihami a textem
při vyplňování pracovních listů. Na závěrečné besedě
k tomuto tématu v knihovně Příbram jsme si vysloužili
velkou pochvalu.

Konec února a březen byly takové měsíce naděje, kdy
jsme opět mohli chodit bruslit, navštěvovat knihovnu
bez omezení a znovu se pomalu rozjížděly akce ve škole
i mimo ni.

všichni sešli na Zahradní slavnosti a rozloučili se s žáky
deváté třídy. Páťáci vystoupili s programem Cirkus, vystoupení se jim moc povedlo a všichni jim tleskali.

a několikanásobný. Žáci se seznámili i s přísudkem slovesným a jmenným se sponou. Dále si osvojili poznávání
příslovcí. Učiva z českého jazyku je v páté třídě opravdu
hodně, všechny děti se snažily, aby vše zvládly. Během
celého školního roku jsme se také věnovali čtenářským
dílnám. Často jsme pro práci využívali texty ze Čtení s porozuměním a metody RWCT. Každý týden ve středu jsme
měli čtenářskou dílnu a žáci pracovali s vlastními knihami,
o nichž pak pořizovali záznamy do svých čtenářských
listů, a přečtené knihy následně prezentovali před třídou.

Pátou třídu zvládli žáci bez vážnějších problémů a zaslouží
si za celoroční svědomitou práci, slušné chování a ochotu
pomoci moji velkou pochvalu. Nyní jim přeji dlouhé, zasloužené prázdniny a mnoho úspěchů na druhém stupni!
Mgr. Ilona Chvalníková, třídní učitelka 5. třídy
Náš společný první rok na II. stupni – 6. třída
V letošním školním roce navštěvovalo 6. třídu 15 žáků,
z toho 11 děvčat a 4 chlapci. Tento rok znamenal pro žáky
několik změn. Žáci si museli zvyknout nejen na novou
třídní učitelku, ale také na to, že na každý předmět mají jiného vyučujícího. Děti si však s těmito změnami poradily
velmi dobře a na druhém stupni se jim rychle zalíbilo.

V matematice děti poznávaly hlavně zlomky a desetinná
čísla, která se naučily sčítat, odčítat a dělit. V geometrii
jsme rýsovali rovnoběžky, kolmice, trojúhelníky, počítali obsahy a obvody čtverce, obdélníku a plášť krychle
a kvádru.
ČaS byl rozdělený do dvou předmětů, přírodovědy
a vlastivědy. Ve vlastivědě jsme se zabývali historií českého státu od vlády Habsburků až po současnost a v zeměpisné části jsme poznávali Českou republiku a Evropu.
Žáci zjišťovali zajímavosti o naší zemi. Ve dvojicích si
připravili referáty o jednotlivých krajích ČR, které potom
prezentovali před třídou. Ve druhém pololetí jsme se
blíže seznamovali se sousedními státy ČR. V přírodovědě
získávaly děti důležité poznatky o živé a neživé přírodě,
vesmíru a lidském těle.

Matematiku profesora Hejného děti mají rády, postupně
jsme se seznámili s dalšími prostředími a zorientovali se
v nich. Každý počítá samozřejmě podle svých schopností
a samy děti si určují náročnost, se kterou chtějí pracovat,
množství a někdy i výběr oblíbeného prostředí. Pracujeme samostatně, ve dvojicích, ve skupinách nebo společně. Děti si vzájemně pomáhají, kontrolují si výsledky
nebo si porovnávají další možnosti výpočtů. Využili jsme
nové IT tabule, která je velkým pomocníkem nejen při
matematice. Matematiku Hejného jsme doplnili Matýskovou matematikou, podle které se budeme učit ve 4.
třídě.

Duben, květen a červen už byly krásné měsíce. Vše fungovalo, jak má. V červnu jsme odjeli podruhé na výlet
s přespáním, tentokrát do rekreačního zařízení Radost,
a to na tři dny a dvě noci. Bylo to skvělé! Děti byly velmi
šikovné, snaživé, vyšlo nám krásné počasí a moc jsme si
to užili. Celkově byl konec školního roku krásný!

Ve 3. třídě jsme si také osvojili různé nové metody kritického myšlení RWCT. Tyto metody učí žáky orientovat
se v textu, vyhledávat podstatné informace, třídit je
a zaznamenávat. Umíme metodu Pětilístek, Klíčová slova,
Mapu mysli, Vennovy diagramy, Abecedu a Alfa box.
Děti tyto metody moc baví a využili jsme je už ve více
činnostech.

Žáci se během celého školního roku snažili, získali svou
pílí nové poznatky, zažili různé projekty, návštěvy, besedy, společně jsme si užili i spoustu zábavných okamžiků.
Občas se objevily nějaké drobné problémy, ale vše
se nám podařilo vyřešit. Další školní rok bude pro nás
v tomto složení poslední. Pevně věřím, že se nám povede
minimálně tak, jako předchozí roky.

I ve 3. třídě jsme rozvíjeli pisatelství v oblíbených
zážitkových sešitech. Náročnost zápisu se zvýšila
o povinný text, ale děti píší opravdu hodně a rády,
a tak množství textu bylo většinou nad stanovený limit.
V pondělí máme vyhrazený čas na komunitní kruh, kdy si
své zážitky sdělujeme. Tato cesta vede k lepším vztahům
ve třídě, lépe se známe a jsme si pak bližší. Je úžasné
pozorovat, jak se zápisy zdokonalují. Sešity se stávají dětskými deníky a myslím, že po čase se bude jejich hodnota
zvyšovat a budou si v nich listovat celé rodiny.

Mgr. Lada Žáčková, třídní učitelka
Hodnocení práce 5. třídy ve školním roce 2021/2022
Pátou třídu v letošním školním roce navštěvovalo 18 žáků
(6 chlapců a 12 děvčat) a výuka opět probíhala podle
vzdělávacího programu naší školy „Škola porozumění
a bezpečí“.

Pokračujeme ve vedení svého osobního portfolia, do
kterého pravidelně doplňujeme další materiály. Letos
jsme portfolia obnovili, protože jsme je měli již plná. A to
je dobře. Je v nich vidět kus práce a osobního pokroku
každého třeťáka.

V českém jazyce na nás čekalo více teorie – druhy přídavných jmen a jejich vzory, rozdělení číslovek a zájmen.
U podmětu jsme rozšířili znalosti o podmět nevyjádřený

Na začátku školního roku se žáci vydali na adaptační
kurz do RZ Štědronín, které se nachází na břehu Orlické
přehrady. Některé děti zažily vícedenní výlet poprvé, ale
všechny si ho moc užily. Adaptačního kurzu se zúčastnilo
všech 15 žáků, třídní učitelka, školní psycholožka a asistentka pedagoga. Pro žáky bylo nachystáno mnoho zajímavých her a aktivit, včetně noční hry. Cílem adaptačního
kurzu bylo se vzájemně lépe poznat a stmelit kolektiv, což
se podařilo na výbornou. Na adaptační kurz všichni rádi
vzpomínají.

Nejvíce se všichni těšili na závěr školního roku, který
byl tradičně ve znamení výletů a dalších akcí. 7. června
celý 1. stupeň společně navštívil kino v Příbrami, zhlédli
jsme krásnou novou pohádku Bambitka II. 15. června
jsme vyrazili na exkurzi do Písku. Jeli jsme vlakem, což
byl pro děti velký zážitek. Šli jsme se mj. podívat na starý
kamenný most na sochy z písku, které vyrostly na nábřeží
řeky Otavy. Navštívili jsme muzeum na Velkém náměstí,
hledali jsme znamení na domech v centru města. Na
závěr roku, 20. - 22. června, jsme odjeli na třídenní výlet
do rekreačního střediska Radost. Výlet byl skvělý, počasí
nám přálo, moc jsme si to společně užili. 28. června jsme

První pololetí tohoto školního roku bylo ještě ovlivněno
vládními proticovidovými opatřeními, ale naštěstí se již
žáci neocitli na delší dobu „uvězněni“ doma. Mohli se tak
vrátit do víceméně běžného režimu a konečně trávit čas
ve třídě mezi svými spolužáky. V prosinci si děti mohly ve
škole užít mikulášskou nadílku i Vánoce.
Ani ve druhém pololetí se šestáci nenudili a mimo
školních povinností zažili i několik výletů a zajímavých
akcí. Děti si užily např. Den Země, výlet do zoologické
zahrady v Praze, Den dětí, výlet do plzeňského multikina
aj. Největší úspěch však měl třídenní výlet do RZ Ra-

Mgr. Lenka Malá
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třídního kolektivu byly v tomto školním roce hlavními
cíli sedmé třídy. Také z toho důvodu se žáci zúčastnili
několika preventivních programů, které byly zaměřeny
na práci s třídním kolektivem, na dospívání, na pohyb
v kyberprostoru a kyberšikanu i na závislosti s ohledem
na zdravý životní styl. Práce žáků při preventivních programech byla podpořena také třídnickými hodinami,
které probíhaly 1x za 14 dní. Domnívám se, že se nám
podařilo stanovené cíle splnit. Všichni žáci si 30. června
odnesli svá vysvědčení a nyní již vyhlížejí nové společné
zážitky, které přinese příští školní rok.

dost v jižních Čechách na Strakonicku. Šesťáci tam zažili
spoustu legrace, získali mnoho zajímavých zážitků a zase
se o něco více sblížili. Pokud to půjde, určitě se moc rádi
vydají na další třídní výlet vstříc novým zážitkům.
Šestáci se také zúčastnili školní Zahradní slavnosti, kde
přispěli do programu svým vystoupením a rozloučili se
s žáky devátého ročníku. Třída v tomto školním roce
pracovala velmi dobře a odnesla si svá první vysvědčení
z druhého stupně. Všichni se již těší na další zážitky v příštím školním roce.
Ing. Michaela Melicharová, třídní učitelka 6. třídy
Hodnocení práce 7. třídy ve školním roce 2021/2022
Tento školní rok už nebyl pro sedmou třídu ve znamení distanční výuky, přestože onemocnění COVID-19
ovlivňovalo větší část roku. Na začátku září proběhl Den
s třídním učitelem, při kterém se žáci společně s třídní
učitelkou věnovali zpětné adaptaci žáků na školní prostředí po hlavních prázdninách a také po distanční výuce. V listopadu vyrazili sedmáci společně se šesťáky do
Hvězdárny a Planetária v Českých Budějovicích a začali
navštěvovat knihovnu v Příbrami. V knihovně se účastnili
různých programů a získali mnoho nových informací,
které poté využili při výuce. Před Vánocemi si sedmáci
uspořádali vánoční besídku, na které si vzájemně předali
dárky, zahráli hry a pochutnali na přinesených dobrotách.

Mgr. Martina Berkovcová, třídní učitelka
Hodnocení 8. třídy
V letošním školním roce navštěvovalo 8. třídu 22 žáků,
z toho 13 děvčat a 9 chlapců. První pololetí školního roku
bylo ještě bohužel ovlivněno vládními proticovidovými
opatřeními, naštěstí však žáci až na několik kratších karan-

Rozloučení s žáky 9. třídy
Letošní 9. třídu navštěvovalo 26 žáků, 16 chlapců a 10
dívek. Po dvou letech, kdy se výuka kvůli covidu odehrávala především prostřednictvím počítače, se deváťáci
v září 2021 opět sešli v lavicích. Až zhruba do konce 1. pololetí ještě platila různá omezení, ale školy už se naštěstí
nezavřely.

Národního technického muzea v Praze. Ze školních akcí
stojí za zmínku mikulášská nadílka pro mladší spolužáky,
třídní vánoční besídka, Den Země, organizace Dne dětí pro
žáky 1. stupně, výlet do plzeňského multikina nebo program Policie ČR. Deváťáci si také v rámci projektu Komenský vyzkoušeli roli učitele, když si připravili a sami odučili
několik hodin na prvním stupni, konkrétně ve 4. a 5. třídě.

Hlavním tématem letošního roku byl
pro 9. třídu
výběr povolání, přihlášky na střední
školy a učiliště
a také přijímací zkoušky.
Žáci byli na
zvolené školy
přijati, teprve
potom jim
spadl kámen
ze srdce.

Přiblížil se konec roku
a s ním i přípravy na
slavnostní zakončení
povinné školní docházky. Deváťáci si objednali
třídní trička, začali vytvářet tablo a připravovat zahradní slavnost.
Ta se v letošním roce
konala 28. června a po
dvou letech s omezeními se jí konečně mohli zúčastnit žáci všech
ročníků i jejich rodiče
a prarodiče. Deváťáci se
zde rozloučili se školou, spolužáky, učiteli… Dva dny nato
pak obdrželi své poslední vysvědčení na základní škole
a špalírem tvořeným žáky nižších ročníků vyšli vstříc novému životu. Přejeme jim do něj hodně štěstí a úspěchů.

Kromě učení a přípravy na přijímačky se během školního
roku uskutečnilo také mnoho exkurzí a dalších akcí. Již
v září to byla exkurze do pražské ZOO, cílem další exkurze se stal Terezín a nakonec se deváťáci podívali ještě do

Mgr. Lenka Brabcová

tén mohli být celou dobu ve škole mezi svými spolužáky
a pracovat v běžném režimu. V prvním pololetí měli
osmáci možnost prohlédnout si techniku a vybavení SDH
Bohutín a také navštívili Mořský svět a Svět medúz v Praze. V prosinci si žáci užili mikulášskou nadílku i vánoční
besídku.
Druhé pololetí bylo pro sedmáky plné nadějí, protože
se rozvolnila proticovidová opatření a znovu se rozjely
všechny akce. Kromě mimoškolních aktivit se žáci zúčastnili několika výletů a školních vzdělávacích akcí. Sedmáci
si užili např. společné bruslení, Den Země, Den dětí, výlet
do plzeňského multikina, třídní výlet aj. Na třídenní výlet
se vydali s třídní paní učitelkou a paní vychovatelkou
Ladou Liškovou do rekreačního zařízení Radost u Strakonic. Společně zde zažili mnoho zábavy i legrace a měli
možnost se více sblížit. Z výletu si všichni odnesli mnoho
společných zážitků a vzpomínek.

Druhé pololetí školního roku bylo plné různých zajímavých
akcí a žáci si tak mohli vynahradit dva předcházející roky,
které museli strávit na distanční výuce. Zúčastnili se Dne
Země, vyzkoušeli si práci s mikroskopy v EDUBusu, byli
na výletě v plzeňském multikině, na exkurzi v Národním
technickém muzeu v Praze, na exkurzi v Terezíně a také si
mohli prohlédnout vybavení a techniku Policie ČR.

Zpětná adaptace žáků na školní prostředí a utužení

Mgr. Hana Szabad, třídní učitelka 8. třídy

Na konci školního roku se osmáci rozloučili s žáky deváté
třídy na Zahradní slavnosti. V tomto školním roce pracovala třída dobře, žáci si odnesli pěkná vysvědčení a už se
všichni těší na svůj poslední rok na zdejší škole.
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O víkendu 18. a 19. 6. 2022 se odehrála poslední dějství
fotbalového ročníku 2021–2022. Na rozdíl od předešlých dvou ročníků byl ten letošní COVIDem ovlivněn
jen velmi málo, pouze ve své podzimní části. Vzhledem
k příznivé epidemiologické situace se tak po dvou letech
všechny amatérské fotbalové soutěže odehrály tak, jak
byly před sezónu naplánovány.

O

SK Litavan Bohutín

ÍN 90 . V Ý R
UT

• Starší žáci (Okresní přebor) – 3. místo
• Mladší žáci (Okresní přebor) – 11. místo
• Starší přípravka (Okresní přebor) – 7. místo
• Mladší přípravka (III. třída, sk. B) – 2. místo
Bližší hodnocení přenechám na zástupce jednotlivých
mužstev / kategorií.
Co se týká sezóny nadcházející, máme v úmyslu
do mistrovských soutěží
přihlásit celkem devět
družstev. Dvě družstva
dospělých a sedm mládežnických. Týmy dospělých budou ryze
bohutínské („A“ a „B“)
a mládežnické týmu budou opět družstvy sdruženými. V mládežnických
kategoriích dojde pouze
k jedné „kosmetické“
změně, všechna družstva
s výjimkou starších žáků
budou nadále sdružena
s Podlesím, starší žáci pak
s Rožmitálem. Přihlášena budou konkrétně tato družstva
(Dorost (I. A třída), Dorost, Starší žáci, Mladší žáci, Starší přípravka „A“, Starší přípravka „B“ a Mladší přípravka
(všechny v rámci okresních soutěží)).

I v ročníku 2021–2022 jsme do kategorie dospělých nasadili dvě ryze bohutínská družstva. V mládežnických kategoriích pokračovala naše spolupráce s Podlesím a družstva nastupovala jako tzv. sdružená.
Družstva si vedla následovně:
• Áčko (Okresní přebor) – 6. místo
• Áčko (Okresní pohár) – Semifinále
• Béčko (III. třída, sk. A) – 9. místo
• Dorost (I. A třída, sk. D) – 3. místo
• Dorost (Okresní přebor) – 1. místo

Na závěr bych rád poděkoval všem hráčům, trenérům
a vedoucím za předvedené výkony v uplynulé sezóně
a s tím spojenou reprezentaci bohutínského fotbalu. Poděkování dále patří obci, sponzorům, rodičům, fanouškům a přátelům našeho oddílu za jejich podporu, bez
které si chod oddílu nedovedeme vůbec představit.
Za SK LITAVAN Bohutín, z.s., Jan Bittner, předseda

POZVÁNKA

Dospělí

se většinou potýkali s nízkou produktivitou, zároveň jsme
i lacino inkasovali. Do budoucna je tedy určitě na čem
pracovat a co zlepšovat. Celkově se Áčko umístilo na 6.
místě Okresního přeboru se ziskem 44 bodů (bilance 123-2-9; skóre 99:56).

Jak je tomu již dlouhá léta zvykem, dospělí trénují společně, tak tomu bylo i v této sezóně. Tréninky začaly zhruba
od poloviny ledna, kdy se ti nejzapálenější scházeli o víkendu a společně vybíhali k Pilskému rybníku, následně se k tomu připojila 1x týdně hala, která byla ke konci
února vyměněna za umělou trávu na 1.FK, kde se sehrála
i dvě přípravná utkání. V první polovině března jsme se
poté přesunuli na trávu.

V okresním poháru jsme došli do semifinále, kde jsme ve
vyrovnaném zápase podlehli následnému vítězi z Nového Knína.
Béčko v jarní části III. třídy, sk. A odehrálo zápasů 12, 4x
vyhrálo a 8x prohrálo, a získalo 12 bodů při skóre 34:47.
I béčko mohlo asi získat více bodů, protože rovná polovina porážek byla pouze o jeden gól, ale právě zde se
asi nejvíce projevily personální potíže a fakt, že prakticky
každý zápas kluci hráli v jiné sestavě a v rozhodujících pasážích se nemohli opřít o nějakou základní kostru. V konečném účtování to béčku v rámci III. třídy, sk. A po zisku
30 bodů stačilo na 9. místo (bilance 9-1-1-13; skóre 76:77).

Prvním soutěžním utkáním bylo třetí kolo Okresního poháru, které se uskutečnilo o třetím březnovém víkendu,
soupeřem nám byla druhá rezerva Sedlčan. Zápas jsme
zvládli a naladili se vítězně na pokračování soutěží v rámci Okresního přeboru a III. třídy, sk. A.

Pro nadcházející sezónu doufáme, že se nám uzdraví
dlouhodobě zranění, dorostenci končící ve své věkové
kategorii se rozhodnou dále pokračovat s fotbalem, případně podaří oslovit i nějaké nové tváře, tak abychom
dokázali obě mužstva personálně stabilizovat a mohli se
dobře na nové boje v ročníku 2022-2023 připravit.
Dospělí se tradičně poprvé sejdou o „pouťovém víkendu“, kdy sehrají přátelské utkání, po pouti začnou i tréninky a cca v polovině srpna by mělo být na programu
první kolo Okresního poháru. Týden po poháru by měly
odstartovat dlouhodobé soutěže.

Je nutné podotknout, že ani jedno z mužstev to v průběhu jarní části sezóny nemělo úplně jednoduché a mnohokrát se musela potýkat s personálními potížemi. I když
jsme si navzájem snažili co nejvíce vypomoci, tak vinou
zranění, nemoci, pracovních či studijních povinností jsme
byli rádi, že se nám k některým zápasům podařilo sestavit
alespoň kompletní jedenáctku. V tuto chvíli je namístě
velké poděkování našim dorostencům, bez kterých by
některá utkání především béčka nebyla možná vůbec
odehrát.

Dorost

Po podzimní části 1. A třídy krajské soutěže dorostu se
kluci drželi na 2. místě s jasným plánem ještě se pokusit
zaútočit na suverénní Rožmitál. Zimní tréninky byly již od
ledna na umělé trávě na hřišti 1.FK Příbram a to takřka
za každého počasí a poměrně ve velké účasti. Dokonce

A jak jsme si nakonec vedli?
Áčko sehrálo v průběhu jarní části Okresního přeboru
třináct utkání, 7x vyhrálo, 1x vyhrálo po penaltách, 1x naopak po penaltách prohrálo a ve 4 případech odešlo po
devadesáti minutách poraženo. V jarní části sezóny tak
získalo 24 bodů při skóre 62:31. Bodů mohlo být asi i více,
protože v zápasech, které nám výsledkově nevyšly, jsme

Rádi bychom pozvali všechny příznivce fotbalu do našeho areálu
o „pouťovém víkendu“, kde se po oba sváteční dny uskuteční bohatý fotbalový program.

i v extrémním sněžení nechtěli tréninky rušit a chtěli si
jít zakopat. Bylo vidět odhodlání do jarní části. Jakmile
zmizel sníh a uklidily se bobky, tak jsme v březnu začali
trénovat na „trávě“ v Bohutíně.

V sobotu odpoledne se v rámci oslav 90 let od založení našeho SK
odehraje zápas „Staré gardy“ s Amforou, který bude doplněn zápasem dospělých.

První zápas byl venkovní ve Voticích a ten se nám celkem
povedl. Hned v druhém jarním kole jsem zavítali do Rožmitálu, a ačkoliv se kluci těšili, tak se nám zápas vůbec

V neděli se pak bude konat již tradiční turnaj v malém fotbale
o „Pohár starosty obce Bohutín“.
Všichni jste srdečně zváni.
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se nově zapojily v průběhu zimní přípravy v hale nebo
později na jaře venku, jsme se snažili o celkový rozvoj jejich motoriky, poznání základních fotbalových dovedností
a pozitivní vztah ke sportu obecně a hlavně o to, aby
je tréninky bavily a zůstaly tak členy našeho týmu. Mini
přípravka se účastnila Okresní soutěže pro tyto týmy na
malém hřišti v rozestavení 3+0, kde předváděla výborné
výkony, a jeden turnaj i vyhrála. V hodnocení je také nutné poděkovat rodičům za fandění, dopravu na tréninky
a zápasy.

nevyvedl. Soupeř hrál velmi dobře za zadních řad a nepustil nás do žádných velký šancí. Zápas jsme prohráli 0:3
a hlavně jsme ztratili mentální odhodlání, což bylo vidět
i na dalších zápasech. Velmi smolně jsme doma prohráli
následné dva domácí zápasy. Vrcholem byla prohra gólem v 94. minutě 1:2 s Týncem. V tu chvíli bylo potřeba si
věci vyříkat a opět odhodlaně zamakat na trénincích i při
zápasech.

Ani v jednom dubnovém zápase jsme nebodovali a vypadalo vše ztraceně. Navíc se objevilo více zraněných
a zápasy postrádaly kvalitu. Průběžná 5. pozice v tabulce se nám nelíbila. V průběhu května se vylepšila kvalita
i výsledky. Mimo proher s Dobříší a Jesenicí jsme ostatní
zápasy vyhráli. Poslední kolo byl přímý souboj o 3. místo.
Sice za úmorného vedra, ale s kvalitním výkonem odjíždělo Jílové bez bodu, a tak kluci s přehledem uhájili 3.
místo. Tento poslední úspěšný zápas znamenal pro sedm

Mladší přípravka

Pro mladší přípravku bylo jaro 2022 velmi úspěšné. Přes
zimu se náš tým postupně sehrál a první turnaj v lednu
Příbrami jsme vyhráli. V únoru jsme skončili na turnaji
v Praze na krásném 3. místě ze 6 účastníků. Od března do půli června jsme odehráli celkem 8 mistrovských
utkání s bilancí: 7 výher a jen 1 prohra. Vrcholem sezóny
bylo naše poslední utkání na hlavním stadiónu 1. FK Příbram. Děti si utkání užili a porazili silný výběr Nové Vsi
pod Pleší. Ve skupině o skupině 8. -14. místo jsme byli
druzí a celkově jsme skončili na 9. místě. Na dětech je
znát zlepšení trénink od tréninku. Na závěr bych chtěl
dětem poděkovat za celou sezónu za přístup k tréninkům
a k zápasům. Poděkování také patří rodičům za pomoc
a podporu.

kluků ročníku 2003 poslední zápas v dorostu. Děkuji nejenom jim za celou sezónu a gratuluji k zisku 3. místa.
Zároveň musím poděkovat i klukům za podporu týmů
dospělých, kde při potížích se složením byli někteří z nich
ochotni sehrát i dva zápasy denně. Zároveň doufám, že
kluci odcházející do kategorie dospělých zůstanou hrát
v Bohutíně i nadále a provázanost mezi dorostem a dospělými bude pokračovat.

kal spoustu zkušeností do budoucna. V zimní přípravě se
mužstvo zúčastnilo několika turnajů a vůbec se v kvalitní
společnosti, zejména pražských týmů, neztratilo. Jednou
se klukům a dívkám podařilo celý turnaj vyhrát, dále byli
druzí a několikrát jim medaile utekla o ten pověstný poslední krůček. Třešničkou byla účast na letních turnajích
v Nymburce, kde je sice nevyhráli, ale utkali se spoustou
známějších týmů, které dokázali porazit. Doufáme, že se
v příští sezóně budou kluci a holky fotbalem bavit a potěší své fanoušky zápalem pro sport.

Proto jsou vidět utkání, kdy nad soupeřem dominujeme
a jsme lepším týmem na hřišti, ale také zápasy, ve kterých
to vypadá, že soupeř hraje o ligu výše. Dalším velkým
problémem je tréninková, ale i zápasová účast. Vzhledem
k nutnosti posunout do starších žáků ročník 2009 se otevřela možnost větší zápasové zátěže pro ročník 2010. Bohužel se tak nestalo, nebýt kluků a dívek ročníku 2009,
kteří hráli i dvě utkání za den, tak by některé zápasy nešly
ani odehrát. I když jsme jen „vesnický tým“, tak i tam je
třeba mít srdce bojovníka a nenechat ostatní na holičkách. Tak snad hned v příští sezóně se někteří „pochlapí“ a spolu s příchozím ročníkem 2011 budou předvádět
pěknou hru, kterou se budou bavit jak oni sami, tak jejich
fanoušci.

Mladší žáci

Mladší žáci v celkové tabulce nakonec skončili na 11. místě se ziskem 24 bodů a skóre 60:119. Když bychom přešli
k hodnocení jednotlivých zápasů jarní části sezóny jako

Starší žáci

Starší žáci vybojovali v konečném účtování sezóny 21/22
třetí místo. I když po polovině se vyhřívali na vrcholu tabulky¨, bylo velmi obtížné se tam udržet. Během zimní
docházky došlo k zeštíhlení kádru, a to jak velkou marodkou, či dlouhodobými zraněními, přestupem do vyšší

celku, můžeme vidět velkou proměnlivost našich výkonů.
Kluci zatím nedokáží udržet výkonnost po celou sezónu.

Jan Novotný, trenér

Mini přípravka

Hodnocení sezóny 2021/22 mini přípravky je poměrně
jednoduché. Sezónu jsme v září 2021 začali s osmi dětmi
ročníku 2015 a ml. Takto jsme trénovali celou podzimní
část. Jarní část končíme s počtem cca. 25 dětí, což je pro
budoucnost mládežnického fotbalu určitě dobrá zpráva
a sezóna tak může být hodnocena pozitivně. U dětí, které

Starší přípravka

Kategorie starší přípravky zakončila sezónu na celkovém
sedmém místě z celkového počtu 20 týmů Okresní soutěže. Ve skupině o přeborníka se týmu na jaře výsledkově tolik nedařilo vzhledem k mladšímu kádru, ale zís50

51

soutěže, nebo ztrátou chuti trochu máknout. Kádr byl doplněn ročníkem 2009 z ml. žáků, díky jim bylo možné se
ctí soutěž dohrát. Sice jsme v jarní mistrovské části chtěli
dosáhnout lepších výsledků, ale ne vždy byla kvalita na
naší straně. Musíme však před hráči smeknout, že utkání
nevzdávali ani v případě, že skóre bylo pro nás nepříznivé a bojovali až do konce. V příští sezóně nás doběhla
absence ročníků 2008 a 2009, z našich zdrojů bychom
nepostavili tým pro příští sezónu, a tak jsme se domluvili
pro novou sezónu v této kategorii na spolupráci s Rožmitálem. Musíme konstatovat, že každý rok zejména ve
vyšších kategoriích pociťujeme čím dál větší odliv sportovců a to nejen ve fotbale, ale celé společnosti. Věřme,
že se situace zlepší.

Otevírání Fabiánovy naučné stezky

Bohutínští cyklisté v Písku

Zástupci některých obcí patřících do Svazku obcí Podbrdského regionu se dne 4. 6. 2022 projelo po Brdech při
akci Otevírání Fabiánovy naučné stezky. Během cesty
měli několik zastávek jako např.: u Pilského rybníka, Na
Brdcích, Malém Toku, či vrchu Praha.

Tradiční cyklovýlet Bohutínských do Písku se uskutečnil
2. 7. 2022. Samozřejně nechyběla pravidelná a nutná zastávka ve Zboníně, či u jiných pamětihodností této cesty.

U Padrťských rybníků proběhla i svačinka. Pak se pokračovalo zpět do Bohutína.
Fabiánova naučná stezka

Myslivecký spolek Bohutín
Dne 26. 3. 2022 uspořádal Myslivecký spolek Bohutín
výroční členskou schůzi, tradičně byly předneseny zprávy
o činnosti a lovu v uplynulém mysliveckém roce. Proběhlo zhodnocení trofejí ulovené zvěře. Jedním z tradičních
bodů v usnesení z výroční schůze je schválení termínové listiny akcí pro následující myslivecký rok 1. 4. 2022–
31. 3. 2023.

V. Říhovi mladšímu za
organizaci celé akce,
L. Varvařovskému za
zprostředkování pronájmu střelnice a za
navození skvělé atmosféry na srubu pak ing.
J. Steinsovi - kontrabas
a R. Hyne - kytara.

Myslivecký rok jsme zahájili brigádou na sběr odpadu
v rámci naší honitby, která se uskutečnila 2. 4. 2022. Poté
následoval sběr kamene pro ZD Bohutín v rámci kompenzací škod, které zvěř působí na zemědělských plodinách. Abychom pouze nebrigadničili, dne 18. 6. proběhly tradiční brokové střelby na střelnici VLS ve Velcích.
Soutěžilo se v disciplínách lovecké kolo a americký trap.

Z dalších akcí, které se
dle termínové listiny
teprve uskuteční, bych
rád upozornil spoluobčany na konání společných loveckých akcí – naháněk,
jež každoročně pořádáme za účelem lovu jelení a černé
zvěře. Ty se uskuteční v těchto termínech: 29. 10. , 26. 11.
a 26. 12. Rád bych touto cestou požádal všechny, kteří
v těchto dnech přibližně od 8:00 do 16:00 hod. vyrazí na
procházku do lesa, aby respektovali upozornění, kterým
označujeme ty části honitby, kde probíhá lov. Samozřejmě tak nelze zabránit tomu, aby někdo z vás nevstoupil
do lesa mimo označené cesty, proto bych všem rád doporučil v zájmu své bezpečnosti, aby v případě, že uslyší
střelbu nebo zahlédne honce nebo lovce, aby co nejdříve
opustil prostor -leč, v níž probíhá lov. V ideálním případě,
když je na dohled nějaký lovec, tak mu dát znamení, že
se v prostoru - leči nacházíte. Lovec je v takovém případě
poučen, jak se zachovat. To znamená: měl by přerušit lov,
dát znamení ostatním lovcům a vám doporučit, zda je
v danou chvíli lepší setrvat na místě nebo, kterým směrem je bezpečné daný prostor opustit.
Děkuji za pozornost.
S pozdravem Myslivosti zdar! Jiří Tureček

Celkovým vítězem střeleb se stal pan Ladislav Varvařovský. Závěrečné vyhodnocení soutěže proběhlo na srubu
U Šneka, kde se přítomní myslivci a jejich hosté skvěle pobavili. Zvláštní poděkování patří předsedovi spolku
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Zavírka na kole…
Tradiční výstup na Zavírku, který se pravidelně konal, se
letos uskutečnil v trochu jiném duchu. Na kole. Parta bohutínských cyklistů v čele se starostou obce se vydala k
„prameni“ obce Bohutín na
kolech. Historické kostýmy
nechali doma a vyjeli do Brd
v cyklistickém úboru. I tak
dosáhli cíle a udělali si pěkný
výlet.
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Rybáři Bohutín
Zhodnocení uplynulého období předsedou

ročník se tedy můžete těšit začátkem příštího roku.

Vážení přátelé Petrova cechu,

Touto cestou bychom rádi ještě jednou poděkovali panu
starostovi a zastupitelům obce Bohutín za souhlas využít
pro tuto akci areál koupaliště. Hned následující víkend
jsme uspořádali dětské závody na rybníku „V Luhu“
v obci Drahlín, i zde si děti mohly zpestřit rybolov lovem
sivenů a pstruhů duhových.

dovolte mi jménem Českého rybářského svazu, z.s. místní organizace Bohutín zhodnotit uplynulý půlrok.
Začněme od ledna, kdy začíná výdej
povolenek k lovu ryb. Mnozí členové si jistě všimli nové tváře v naší
kanceláři, kterou je slečna Diana
Missová. Díky stále se rozrůstající členské základně se velice ochotně a zdárně ujala veškeré administrativní činnosti související s výdejem
povolenek, za což jí patří za všechny
činovníky MO velký dík.
Koncem ledna také započala jedna z největších akcí MO, kterou
byla oprava poškozené výpustě
a bezpečnostního přelivu na chovném rybníku „Vlček“. Zde bych
chtěl ještě jednou poděkovat panu
starostovi a celému Zastupitelstvu
obce Milín za finanční podporu
a spolupráci na celkové opravě
a zhotovení díla. Rybník Vlček tak
mohl být již začátkem března napuštěn a znovu uveden do provozního stavu.

Začátkem dubna proběhla volební členská schůze, kde si
členové zvolili nový výbor. Novým jednatelem MO byl
zvolen Jakub Klíma, kterému přeji mnoho úspěšných jednání a pevné nervy. V druhé polovině dubna rybáři vyčistili obecní „Tůňku“, do které začátkem května byla jako
v minulém roce vysazena rychlená štička. V dubnu jsme
byli kontaktováni městem Mníšek pod Brdy, které vyjádřilo zájem o naše služby týkající se dozorování městem
spravovaných vodních ploch. Po podpisu řádné smlouvy naše MO poskytuje poradenské a dozorčí služby.

Měsíc březen byl na události bohatý. V polovině měsíce uspořádala
naše MO akci s názvem „Bohutínské pstruhobraní“, která se konala
v areálu bohutínského koupaliště.
Jednalo se spíše o pobavení se při
lovu pstruhů duhových a sivenů
amerických, ale díky doprovodnému programu si každý zúčastněný
přišel na své… Jsme velice potěšeni
velkým množstvím pozitivních
ohlasů. Po mnoha dotazech jsme
se prozatím rozhodli tuto vydařenou akci opakovat pouze 1x
ročně. Na další

V květnu jsme dostavěli sklad, který nám slouží k uložení
veškerého náčiní na výlovy a brigády, k uskladnění kr-

Rybářský kroužek Bohutín

mení atd. Dále došlo k výměně dveří a oken v kanceláři.
Děkujeme obci Bohutín, která tuto výměnu financovala.
Koncem května došlo i k samotnému zateplení kanceláře.

V lednu 2022 jsme zahájili rybářský kroužek novoroční
soutěží. Tři týmy dětí plnily úkoly na téma rybařina. Na
konci kroužku rybáři a rybářky dostali od vodnice Kuňky
balíček odměn a diplomy. Další měsíce, než nám počasí
dovolilo jít k vodě, vedoucí kroužku s dětmi opakovali
názvy ryb a živočichů, lovné míry ryb, čeledi ryb a živočichů, vázali háčky, návazce a rybáři se připravovali
na složení zkoušek pro získání rybářského lístku. Díky
přípravám a píli v březnu zkoušku splnilo všech šest dětí.

Začátkem června jsme pořádali 2. ročník dětského rybářského závodu „O pohár předsedy MO ČRS Bohutín“ na
vodní ploše rybníka „V Luhu“, který se jako vždy vydařil,
hned následující den akce pokračovala programem pro
děti z Dětského domova „Pepa“ z Lazce, pro které byla
připravena různá stanoviště s ukázkami rybolovných způsobů (položená, plavaná, přívlač), střelba ze vzduchovky,
hasiči aj… Na závěr byly dětem předány dárkové balíčky
od našich sponzorů a i od nás samotných. V polovině
června se na nás usmálo štěstí a od Nadačního fondu

Rybáři a rybářky se zúčastnili přednášky první pomoci.
Měli jsme i své zástupce na 1. ročníku pstruhobranní
v Bohutíně a vedoucí kroužku i s předsedou organizace
Lumírem Mazánkem navštívili sádky v Plzni a zoologickou zahradu v Plzni. Díky patří vedoucím kroužku Bořivoji Maule ml., Věře Mauleové, Bořivoji Maule st. za
přípravu a organizaci tohoto výletu.
V březnu nám již počasí dovolilo jít k vodě, tak jsme
s dětmi začali navštěvovat rybník v Drahlíně v Luhu.
Děkujeme panu starostovi obce Drahlín Ing. Zdeňku
Černohorskému za poskytnutí rybníka. Koncem března
se konaly dětské závody na rybníce v Luhu, které pořádala MO Bohutín. Rybáři a rybářky z našeho kroužku se
závodů také zúčastnili, bohužel bez umístnění, ale není
nutné „VYHRÁT, ALE ZÚČASTNIT SE“. Děti tyto závody
neodradily a zúčastnily se rybářských závodů o pohár
předsedy MO Bohutín v měsíci červnu, kde vybojovala
Eliška Křížková 3. místo a Jakub Hejhal 1. místo.

Veolia získal rybářský kroužek 36 000,– Kč na nákup
odborného vybavení. Dětem byl pořízen dataprojektor
a kostra ryby, takže se mají po prázdninách na co těšit.
Velmi si toho vážíme, jelikož i v minulém roce jsme získali
od NF Veolia příspěvek 20 000,– Kč na nákup odborného vybavení, za který byl pořízen mikroskop a preparační
soupravy. Na konci června zástupci MO ČRS Bohutín
a starosta obce Drahlín předali dar ve výši 7 250,– Kč
Oblastní nemocnici Příbram, kde nás přijal a dar osobně
převzal pan ředitel ON Příbram MUDr. Stanislav Holobrada. Dar poslouží dětskému oddělení.

Prázdniny se nám přiblížily, a tak vedoucí kroužku Bořivoj
Maule ml., Věra Mauleová a Bořivoj Maule st. za podpory rybářské organizace MO Bohutín uspořádali pro
děti prodloužený víkend v Újezdě u Plánice. Díky ČRS
západočeského územního svazu mohly chytat ryby i děti,
které neměly celosvazovou povolenku. Rybáři a rybářky
si víkend užili. V sobotu vedoucí uspořádali rybářské
závody. Na 3. místě se umístil Dominik Jeřábek, 2. místo
patřilo Vašíku Bambasovi a 1. místo i s největší ulovenou
rybou vybojovala Eliška Křížková. Kromě závodů děti
hrály spoustu her a na rozloučenou rybáři a rybářky
dostali balíček odměn, pamětní list, diplomy a výherci
závodů poháry. Všichni jsme si prodloužený víkend užili
a těšíme se na příští rok, protože děti vedoucí kroužku
přemluvili na další uspořádání tábora.

Poslední červnový víkend strávily děti z rybářského
kroužku Bohutín v Újezdu u Plánice, kde si pro ně vedoucí připravili krásné zakončení školního roku. Velmi si
toho vážím a děkuji všem vedoucím, kteří věnují výchově
nejmladších rybářů svůj volný čas.
Jsem přesvědčen
o tom, že z pozice
předsedy je důležité
hájit zájmy organizace, podporovat dětské rybářské kroužky
a jejich vedoucí. Naše cesta je stále ještě v začátcích, ale
už teď naše členská základna čítá přes 400 členů. Tímto
bych všem našim členům chtěl poděkovat za důvěru,
děkuji i kolegům a všem ostatním za odvedenou práci
a přeji vám všem krásné prožití letních prázdnin.

Za rybářský kroužek děkujeme všem sponzorům, rodičům za podporu a sponzorské dary, organizaci MO
Bohutín, starostům obce Bohutín a Drahlín za podporu,
uznání a sponzorské dary. Za všechny vedoucí rybářského kroužku přeji všem krásné léto, letní prázdniny a v září
se budeme na všechny rybáře a rybářky moc těšit.

Petrův zdar! Lumír Mazánek, předseda MO ČRS Bohutín
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Věra Mauleová, vedoucí rybářského kroužku MO Bohutín
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Rybáři na bohutínském koupališti
aneb víceúčelová požární nádrž jako světový unikát
Mazánkovi st. a ml., Bořivoji Maulemu st. a ml., Věře Mauleové, Peterovi Matisovi, Milanu Hatalovi, Jirkovi Vávrovi,
Zdenku Bajerovi a Karlu Pečenému.

Bohutínská požární nádrž s průzračnou vodou, vyhledávaná
milovníky letního, ale v současné době i zimního koupání, se
v sobotu 19. března 2022 proměnila v ráj rybářů. Konal se zde
historicky první ročník tzv. Pstruhobraní.

Když bohutínští požárníci v roce 1968 postavili s mnoha dobrovolníky požární nádrž, věděli, že ji budou všichni využívat
i jako osvěžení v horkých letních dnech. Ale určitě nikoho
z nich nenapadlo, že se jednou oáza s čistou a též ledovou
vodou promění v ráj nejen otužilců, ale i rybářů. Jistě z toho
mají radost a je to velká satisfakce i tehdejším odpůrcům, kteří
„koupaliště“ odmítali a neváhali využit i tehdejší politickou
situaci. Je dobře, že tehdy byli požárníci odvážní a nenechali
se odradit. Můžeme se díky tomu těšit i s povedené akce bohutínských rybářů, která se snad stane i tradicí.

Rybáři MO Bohutín připravili
netradiční formu rybářských
závodů a mysleli opravdu
na všechny a na všechno.
Již týden dopředu z vodní
plochy odstraňovali ledové
kry, aby sem mohli budoucí
úlovky navézt. Postupně se
objevovaly na hrázi mobilní přístřešky, ohniště, kádě
pro očekávané úlovky a očíslovaná stanoviště pro soutěžící. Nejobětavější organizátoři
Malí rybáři: Černík J., na koupališti přímo nocovali,
Bambas V. nejml. aby případné nenechavce
mohli včas zastavit. Oběť to
skutečně byla veliká, neboť se noční teploty dostaly pod mínus 8 stupňů. Od sobotního rána se velmi rychle zaplňovalo
koupaliště natěšenými rybáři. Vždyť se jednalo o první akci
tohoto druhu po dlouhé pandemické pauze. I rybářům, jindy
vyhledávající ticho a samotu, společenský kontakt zkrátka chyběl a na pstruhobraní si jej užívali do sytosti. Soutěžící mohli
na své pruty a chutnou návnadu, připravovanou tajnou recepturou, nalákat jak pstruhy, tak siveny. Štěstí samozřejmě přálo
zejména těm rybářům, kteří si vylosovali stanoviště v hloubce,
ale nezdálo se, že by jiní byli zklamaní. Když zrovna ryby nezabíraly, mohli se občerstvit rozličnými dobrotami, které rybáři
na sobotní klání připravili. Od výborné a horké gulášovky po
rybí hranolky, saláty či uzené podkovy. Mnozí dali přednost
klasické klobásce, která voněla po celém okolí. Rybáři nezapomněli ani na mladší generace a připravili zábavu s poznáním.
Symbolický vodník v dokonalém přestrojení a s patřičným
nalíčením učil nejmenší na obrázcích druhům ryb, děti si mohly vyrobit pestrobarevného šupináče či namalovat radost ze
sobotního soutěžení. Malí rybáři si mohli zapůjčenou udicí vyzkoušet i nahazování na cíl, v podobě žlutého terče na volném
prostranství. Děti za své snažení a hezké výrobky pak obdržely
rybářský diplom a sladké odměny.

Díky a Petrův zdar

Vítěz 1. ročníku L. Šustr v akci

Z. Bajer, L. Selucký, J. Vávra, M. Hatala, Čajko, M. Pečená

Počasí zprvu odměnilo všechny svým slunečním pohlazením,
ale přesto ještě zima ukazovala, že není na ústupu. V popoledních hodinách už nepomáhal ani horký čas či nefalšovaný
grog. Závěrečné vyhodnocení bylo už velmi promrzlé, ale
srdečné. Předseda ČRS z.s., MO Bohutín Lumír Mazánek, vyhlásil jednotlivá umístění, všichni si odnášeli malou pozornost.
A vítězové? Pomyslný bronz získal Skalický Matěj, druhé místo
patřilo Plockové Michaele. Zlatou cenu prvního ročníku Pstruhobraní získal Šustr Libor.
Sobotní setkání rybářů a příznivců Petrova cechu pozdravil
i starosta obce Ladislav Turek, který ocenil odvahu i nasazení
všech rybářů. Pstruhobraní bylo skutečně dokonale připravené a organizátorům patří velký dík, konkrétně: Adéle Dobrovolné, Michalu Dobrovolnému, Martinu Šmejkalovi, Lumíru

Jiří Vávra, Lumír Mazánek st.,
Lumír Mazánek ml., Martin Šmejkal, Jakub Klíma
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Zprávy z TK Bohutín
Rok 2022 jsme začali konečně bez omezení a mohli jsme trénovat v přetlakové hale i tělocvičně. V tělocvičně probíhaly tréninky menších dětí –
přípravky a v hale tréninky dětí, které hrají soutěže družstev i jednotlivců.
Také ostatní zájemci o halu a tělocvičnu měli možnost trénovat. Hala i tělocvična byly slušně obsazeny a volno bylo hlavně v dopoledních a večerních hodinách a také o víkendech. I přes zdražování energií jsme se snažili
držet ceny na rozumné úrovni a podporovali jsme finančně závodní tenis
s tím, že hráči budou dobře reprezentovat TK hlavně v soutěžích družstev.
Soutěže jednotlivců, to jsou turnaje v zimě i v létě, jsou závislé na rozhodnutí rodičů, jestli věnují čas i peníze na zlepšování výkonnosti svých dětí
a tím i pomáhají propagovat náš TK. Tento model funguje v rámci celé ČR
od turnajů nejmenších kategorií až po ty nejvyšší.
Před začátkem venkovní sezóny proběhla valná hromada TK, mrzí nás
malý počet zájemců o dění v TK i na posezení a zhodnocení předešlé
sezóny. Naopak jsme rádi, že si čas udělal pan starosta L. Turek, který se
zajímal o dění v TK a přispěl svými názory do diskuze.
Jarní sezónu jsme začali tradičně bouráním haly a díky některým stálým
členům I. Švadelíkovi, ing Krýdlovi a dalším se halu podařilo složit se zjištěním, že jsou narušena kotvící lana a oprava si vyžádá investici cca 100 000
Kč. Izolační plachta je také ve špatném stavu a nová bude stát na 100 000
Kč. Ale v případě pořízení nové plachty bychom ušetřili náklady na vytápění. V případě neopravení kotvících lan hrozí nebezpečí poškození celé
haly. Bude na zvážení výkonného výboru, jestli halu pro následující sezónu
vůbec stavět i s ohledem na rostoucí ceny energií. Ceny za využití haly se
budou muset zvýšit.
Také práce na kurtech v jarním období jsou velmi náročné. Na jejich přípravě a včasném zprovoznění se podíleli správce J. Trgo, p. Wolf a další
brigádníci. V polovině dubna proběhlo v areálu TK zasedání obecního
zastupitelstva. Na konci dubna začaly soutěže družstev. Do soutěží máme
přihlášeno 7 družstev – minitenis, babytenis, ml. žáky, st. žáky, dorost
a dvě družstva dospělých. Soutěže probíhají o víkendech a konečné výsledky budou známy až po uzávěrce Bohutínského zpravodaje.
V soutěžích jednotlivců uspěla v krajských přeborech dorostu 15 letých
S. Klemšová, která ve dvouhře postoupila mezi 8 nejlepších a ve čtyřhře
mezi 4 nejlepší páry.
21. května nás zastihla smutná zpráva. Zemřel dlouholetý předseda TK p.
Karel Budař, který pro náš klub vykonal hodně dobré práce.(viz vzpomínka)
V polovině června proběhla na našich kurtech díky ZŠ Bohutín a D. Turečkové akce „Hurá na prázdniny“. Areál během dvou dní navštívilo cca
80 dětí, které soutěžily v různých disciplínách, dozvěděly se něco o tenise
a některé si zkusily i zahrát tenis. Organizátorům akce touto cestou děkuji.
Od července do konce září budou probíhat turnaje jednotlivců podle termínové listiny. V TK pak akce podle klubového kalendáře.
Tenisové školy v termínech 11. 7.–15. 7. 2022 a 15. 8.–19. 8. 2022,
sportovní tábor 8. 8.–12. 8. 2022.
Závěrem bych chtěl poděkovat obci Bohutín za podporu a spolupráci.
Díky obci přibyly v areálu posilovací stroje, které, doufám, přispějí k provozování sportovních aktivit a přivedou do našeho klubu další děti i dospělé.
Přeji dětem krásné prázdniny a vám všem dobré zdraví a na shledanou
v našem TK.

Předseda TK Jiří Tureček
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Odešla osobnost bohutínského tenisu, ale i člověk tvůrčí síly
tímní klubovny - naproti kurtu č. 1, postupnými kroky vyjednal
dotace a další finance od soukromých subjektů na generální
opravy sokolny od střechy, přísálí, sociálního zařízení, šaten až
po celý sál s nově zbudovanou kotelnou. Splnil i sen o vybudování nového kurtu číslo 6, kdy se výstavba, vlivem složitých
vyjednávání s okolními majiteli, prodlužovala, a tím i prodražovala. Velmi vítal i nápad Pavla Baštáře postavit vyhlídkovou
terasu, z níž mohou návštěvníci areálu sledovat nejen sportovní dění na všech kurtech, ale skýtá i nádherný výhled na Brdy.

Bohutínský tenis se v květnu rozloučil s panem Karlem Budařem, cílevědomou osobností s nezdolnou sportovní duší, s nesmírnou pracovitostí a se smyslem stmelovat lidi. Celý život
jej provázela
láska k tenisu, kterou
předal nejen
své rodině,
ale i mnoha
dalš ím. A k tivně vedl
tenisový klub
v Duchcově,
kde s rodinou
Centrální kurt byl slavnostně pojmenován
bydleli do důpo panu Karlu Budařovi v roce 2020,
chodového
označení zhotovil výtvarník M. Ebrl
věku, a pak
i v Bohutíně,
v rodišti pana Budaře, kam se s paní Ivou Budařovou, jeho
chápající a podporující manželkou, vrátili v roce 1991 k trvalému bydlení.
V roce 1992 byl zvolen do čela tenisového klubu a byla to
doba velmi komplikovaná, neboť tenisový areál a především budova sokolovny byly v havarijním stavu (do budovy
zatékalo, hroutil se strop v sále, propadaly se kurty…). S obdivuhodnou tvůrčí silou se pan Budař pustil do nesnadných
vyjednávání s odpovídajícími institucemi a jednotlivci. Všichni
jej obdivovali, neboť byla tato cesta provázena neúspěchy, ale
on se nikdy nevzdal. Měl naopak ještě dostatek síl motivovat
ostatní, kteří ve vizi nádherného a plně funkčního areálu již
nevěřili. Říkal: „ Představuji si, že najdeme nějakého bohatého
sponzora, který nám poskytne potřebné finance, a sokolovnu
zachráníme!“ S panem Pavlem Baštářem, majitelem firmy
PBtisk, se jeho slova o snu stala skutečností. Dokázal vyjednat
zpevnění podloží kurtů číslo 4 a 5, které by jinak nemohly být
využívány, stál i u myšlenky rekonstrukce a zpřístupnění proza-

Předsedové TK Bohutín
pan Karel Budař a J. Tureček

Ukázkou jeho manažerských a diplomatických schopností se
rovněž stalo zajištění finančních prostředků na zakoupení nové
přetlakové haly v roce 2008, která svým účelům stále slouží.
Tehdy jeho cílevědomost našla cestičku až do Poslanecké sněmovny ČR, kde se svou žádostí a především přesvědčovacími
schopnostmi uspěl. Sen se především díky panu Budařovi stal
realitou! A Bohutín se pyšní nádherným komplexním areálem, kde se snoubí sportovní duch s objímající a člověku tolik
potřebnou přírodou. Sám to připomínal pokaždé, když od významných osobností, jež Bohutín navštívily, slyšel slova chvály
a nadšení z celého areálu i jeho okolí.
V osobnosti pana Budaře ztrácí Bohutínští nejen pracovitého
člověka, ale i výborného kamaráda, parťáka, který dokázal
probudit lásku k tenisu bez ohledu na věk. Díky němu se začalo věnovat tenisu i mnoho dospělých a vytvořilo se nejedno
milé přátelství, nejedno milé setkání. Přestože mu jeho zdravotní stav již nedopřál aktivně milovaný tenis hrát, jezdil se na
své „kluky a děvčata“ dívat a velmi jej těšil pohled na obsazené
dvorce, rád si „kluků“ při hře dobíral a těšil se i z jejich slovně
„vráceného míče“.

Galerie
M i l a n
E b e r l
Již šestým rokem máme otevřenu naši galerii v Bohutíně
20. Za tu dobu ji navštívila řada
více i méně známých osobností, což nám připomínají pro nás
mnohdy překvapující zápisky
v knize návštěv. Ne každému
se musí vystavené práce líbit,
ale bez návštěvy galerie to nepoznáte. Nám svým názorem
pomůžete.
Občas se stane, že některá
díla jsou vystavena na výstavě
mimo Bohutín, ale i bez nich je
v galerii vystaveno 180–200
děl. Tudíž je stále co prohlížet.
A protože vznikají nová a nová
díla, je vždycky něco, co jste
ještě neviděli. Rádi Vás provedeme a k jednotlivým obrazům
či plastikám, pokud budete
mít zájem, podáme i patřičný
výklad.
Na Vaši návštěvu se srdečně
těšíme, stejně jako na Váš zápis do knihy návštěv. Návštěvu
si můžete domluvit na telefonním čísle 723 554 728, nebo
602 772 421, nebo se prostě
zastavte, až půjdete okolo.
Milan a Jarmila Eberlovi,
Bohutín 20

Odešla vskutku silná osobnost a není slov ani vět, jež by vyjádřily velké poděkování za vše, co Bohutínským zanechal. „Zapadající slunce nelze zadržet, ale je dobré poděkovat za čas, který
nám byl dán.“ Děkujeme, že jsme v jeho společnosti mohli
mnohý čas být. S obdivem a vděčností v našich srdcích zůstává.

Při otevření zrekonstruovaných kurtů v roce 2020,
zleva Jeníček J., Bůžek V.,Budař K. a Turek L.

TK Bohutín
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Tisovský motokrosař Michal Šefrna

Již několik let jezdí závody v motokrosu Michal Šefrna z Tisové. V letošním roce jsou počty jeho závodů, které odjel,
ovlivněny tím, že byl v maturitním ročníku a připravoval se na
maturitní zkoušku, v níž úspěšně projel cílem.
Začátek sezóny začínal na Zalánech
(domácí trať), kde se mu dařilo a vyhrál. Další závod absolvoval až v Netolice, asi tak v polovině sezóny, ale tam
vzhledem ke krátké přípravě neuspěl
tak, jak by si přál. Následným závodem
byly opět Zalány, což
byl závěrečný závod.
Tady už jel plně připravený a vyjel si
druhé místo.

Jawáci na cestách

Bohutínští „jawáci“ se vydali na výlet po evropských státech. Od 1. 7. do 10. 7. zdolávali nejrůznější zákoutí se všemi krásami i strastmi. Nejprve se vyšplhali na nejvyšší horu
Alp, pak ukázali Jawám moře a poté se rozjeli zpět k domovu. Cestou projeli Rakousko, Slovinsko, Itálii a Chorvatsko.
Jiří Hajný

Příští ročník bude jistě plný motokrosových klání, jako tomu bylo
v předchozích letech. Přejeme Michalovi, ať se mu daří.

Na motorkách do Albánie

Láďa Ric v sajdkarkrosu

Letošní výlet na cestovních a silničních motorkách mířil
do Albánie.

O pecovském závodníkovi v „sajdách“ již víme.
V letošním roce jezdí Ladislav Ric s Tomášem
Hranickým v kategorii veteránů. Po odjetí čtyř
závodů, čekají ho ještě tři, je zatím na celkovém
druhém místě.

Po zrušení trajektu jsme byli nuceni vyrazit komplet po
své ose, což nám přineslo o mnoho více zážitků. Navštívené země: Německo, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko,
Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Albánie, Severní Makedonie, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a nakonec
i Slovensko, odkud jsme za velikého potlesku jeli autovlakem do Prahy.

Držíme mu pěsti, ať si druhé místo udrží, ba
dokonce ať postoupí na zlatý můstek.

Výsledná bilance: najeto 4.200 km, proražené dvě přední pneumatiky a jeden úraz
- Pavel Sláma měl klíště. Již teď se těšíme
na další bezproblémovou vyjížďku.
Petr Bárta
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Uběhl zase nějaký čas a opět se setkáváme u Bohutínského zpravodaje.

a poté jsme se přesunuli do restaurace na Drmlovce, kde
jsme připravili čarodějnickou oldies párty.

Letos se náš sbor opět vrátil po koronavirové pauze
k tradičním akcím, které pořádá. V únoru jsme tradičně
pořádali hasičský ples, u něhož jsme do poslední chvíle
nevěděli, jestli jej
kvůli nařízení vlády vůbec uspořádáme. Ale nakonec se uskutečnil.
Po roční pauze si
mohli občané zatančit, vyhrát krásné ceny v tombole a v neposlední
řadě si užít hudební kapelu Rythmic.
Karneval jsme letos nepořádali, ale jistě to v příštím roce
dětem vynahradíme.

Předposlední víkend v květnu byl
ve znamení okrskové soutěže na hřisti
v Bohutíně, letos ho
pořádal náš sbor. Čekala na nás pořadová
příprava a požární
útok. Naše ženy zde
zvítězily a odvezly si
krásné 1. místo. Muži
skončili na 3. místě.
V červnu se naši členové zúčastnili výsadby stromové aleje ve Vysoké Peci.

Účastnili jsme se i humanitární pomoci pro Ukrajinu,
kterou Příbram pořádala, a náš sbor pomáhal s převozem
humanitárních potřeb do skladovacího místa.
Jako každý rok, tak i letos proběhl sběr železného šrotu.
Děkujeme všem občanům, kteří nás tímto podpořili a železný šrot věnovali. Na konci dubna proběhlo také pálení
čarodějnic na tradičním místě, tedy na škvárovém hřišti
Každý měsíc se náš sbor schází v hasičárně na schůzi, kde
projednává následné akce, které nás čekají.
V tomto roce oslavil životní jubileum člen sboru pan
Ladislav Ric, a to 75 let. Tímto mu ještě jednou srdečně
blahopřejeme.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu
Bohutín za výbornou spolupráci a doufáme, že i nadále
budeme moci v této vzájemné podpoře pokračovat.
Za SDH Vysoká Pec Eva Plívová

Výzva a žádost o staré fotografie

Obec Bohutín žádá občany, kteří mají ve svých soukromých archivech, albech či šuplíku staré fotografie, jež by
mohli být použity v obecním archivu a kalendáři, aby je obci zapůjčili. Obec by si tyto fotografie „ofotila“, aby
je mohla použít. Každá zapůjčená fotografie bude navrácena majiteli zpět. Jistě máte u sebe poklady, které by
stálo za to prezentovat.
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V letošním roce se bohutínským hasičům povedlo uspořádat téměř všechny akce tak, jak jsme byli zvyklí před
pandemií. Jediné, co se nekonalo, byl hasičský ples, neboť jeho termín byl naplánovaný ještě na dobu vládních
opatření.
První velkou tradiční akcí byl masopust. Ten proběhl
v běžném režimu obchůzek vesnicí, průvodem obcí
a s rozvernými scénkami před hasičskou zbrojnicí.
Olympionici v podání bohutínských masopustníků předvedli takové výkony, že by se jimi mohli chlubit i naši
sportovci, či herci z Národního divadla. Bohutínský masopust podpořili i zástupci z Milevska v čele s předsedou
Českomoravské unie maškarní Karlem Procházkou, mezi
masopustníky zvaným Švejk.
21. 4. hasiči sbírali po vsi železný šrot. Lidé svými kovovými odpady podpořili hasiče až překvapivě. Děkujeme
všem, kteří tak pomohli sboru.
Květen byl plný akcí. Nejprve v noci na přelomu
30. dubna a 1. května objížděli hasiči čarodějnice. Poté
hned ráno postavili májku, která tak ozdobila bohutínskou náves. Po několika dnech se v hasičské zbrojnici sešly členky sboru, aby zde společně oslavily Den Matek.
Bylo fajn, že se pánové o dámy starali celý večer.
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Děkujeme všem, kteří se podělí o tyto skvosty.
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21. 5. se bohutínští hasiči utkali v požárním sportu s dalšími sbory na okrskové soutěži. Bohutínská děvčata se
začala pravidelně scházet a na jejich výkonech to bylo
znát. Muži i ženy skončili na krásném druhém místě. Na
okrskové soutěži se představilo i několik malých hasičů.
Byla radost vidět, jak se jim požární útok líbí a s jakým
nasazením běželi. Prostě jako k ohni.
27. 5. se čistilo koupaliště. Jen málokdo by si představil
čištění koupaliště bez bohutínských hasičů. Kromě velkých zde pobíhali i ti malí… O den později vyslali své
zástupce na sázení stromů na vysokopecká Struha.
V sobotu 18. 6. se uskutečnil 14. ročník Memoriálu zasloužilých členů. Účast sborů byla žalostná. Tak proběhl
takovou formou „srandamače“. Snad se ten příští jubilejní potěší z více účastníků.
Co ale nesmíme zapomenout zmínit a pochválit sbor za
to, že se zapojil do Pomoci Ukrajině. Členové sboru drželi pravidelné několika hodinové denní služby, kdy byli
na telefonu a po zavolání rozváželi uprchlíky z Ukrajiny
po České Republice. Některé cesty byly velmi dlouhé
a náročné, vždyť se jelo až na Moravu…
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Pravidelně také jezdili dělat požární dozor na fotbalová utkání 1. FK
Příbram.
Přátelé a návštěvníci bohutínské poutě, přijďte si posedět v době pouti
do stanu na návsi, kde vám hasiči a hasičky natočí nějaký lahodný mok.
Můžete zde popovídat, pozorovat dění na pouti a možná si i „trsnout“.
Otevřeno bude: pátek 22. 7. od 16:00 hod., v sobotu 23. 7. od 13:00
hod. a v neděli 24. 7. od 9:00 hod. Přejeme vám krásné léto.
Klára Bambasová

Včelaři Bohutín - Žihadla
Třetí zastávka byla u paní
Stočesové v Lázu, kde si děti
prohlédly silná i slabá včelstva, a dokonce nám dovolila
udělat si oddělek pro včelařský kroužek. Malí včelaříci
byli nadšení! Je vidět, že paní
Stočesová má pro včely cit
a k dětem velmi blízko. Bylo
nám s ní fajn a určitě jsme se
neviděli naposledy.

Konečně je to tady!
Léto v plném proudu. Vše kvete, včely
bzučí, slunce svítí. Vše,
jak má být. Po tak náročném období je to
opravdu balzám pro
oči, tělo a duši.
Tento včelařský rok
kroužek Žihadla přišel o včely, a tak jsme
byli nuceni dojíždět za
okolními včelaři. Velmi
milé setkání nám poskytl pan Biskup. S ním
jsme v září zkontrolovali včely před zimou a na jaře se podívali na nové matky,
mladé trubce a přínos pylu.

Soutěž – nesoutěž - hledáme recept naposledy

Obecní knihovna Bohutín a Obecní úřad Bohutín pořádají pro občany obce „Soutěž-nesoutěž hledáme recept naposledy aneb vše co by nemělo být zapomenuto“.
Popáté a naposledy hledáme recepty, které máte rádi a které by neměly být zapomenuty.
Opět budou vítány dobroty z receptářů našich babiček a maminek, tedy skvosty našich kuchyní.
Neváhejte podělit se i o recepty zdánlivě obyčejné. A možná, že právě ty jsou nejcennější. A tak
se těšíme na recepty na polévky, hlavní jídla sladká i slaná, moučníky nebo buchty či koláče…
uvítáme i recepty na zavařeniny či kompoty, povidla či kvašenou zeleninu. Jde o poslední možnost o recept se podělit a proto je téma velmi široké.
Jídlo, prosím, nevařte a do knihovny či na OÚ nenoste. Jde opravdu jen o recepty.
Recepty předejte, prosím, ve výpůjční době do knihovny, pošlete e-mailem
(knihovnabohutin@seznam.cz) nebo vhoďte do schránky na OÚ - obálku označte „knihovna-recept“
do 9. 9. 2022. Nezapomeňte vždy uvést své jméno a kontakt (e-mail, telefon),
abychom Vás mohli pozvat na setkání všech, kdo se „soutěže – nesoutěže“ zúčastní,
které proběhne 13. 10. 2022 v knihovně (datum, čas a místo budou ještě sděleny všem
účastníkům a účastnicím). Také v kuchařce bude jméno u každého receptu uvedeno.
Děkujeme Vám již nyní za vstřícnost a těšíme se nejprve na Vaše recepty
a potom také na Vás.
Ladislav Turek, starosta obce, PhDr. Eva Kubíková, knihovnice
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Sylva Stočesová začala včelařit, až když jí odrostly děti
a hledala novou zálibu. Od té
doby se aktivně věnuje včelařství, aplikuje moderní metody
a také je aktivní v základní organizaci ČSV Bohutín.
V dubnu se včelaříci zúčastnili
soutěže Zlatá včela ve městě Mšeno. Byl to bezva výlet a zážitek, každý si přivezl
spousty zážitků i hezké ceny.
V červnu si děti připravily
na zahradě školy v Bohutíně
pro své spolužáky z 1. stupně
přednášku s interaktivními
úkoly a mohly si tak v praxi
vyzkoušet práci lektorů. Moc se nám akce podařila. Žáci
byli šikovní, měli zajímavé dotazy, dozvěděli se nové poznatky o opylujícím hmyzu a botanice a osahali si vše, co
ke včelařství patří. Za odměnu ochutnali chléb s máslem
a čerstvým medem.

Druhá návštěva směřovala k panu Šefrnovi.
Jeho včelín je dominanta louky pod hůrkou a před ní se tyčí
několik krásných lip.
Nabídl nám, abychom
si prohlédli včelín
a pomůcky, které má
pečlivě připravené na
sezónu. Vyprávěl nám o svých začátcích, kdy začínal včelařit a zavzpomínal s přáteli panem Matouškem a panem
Mádlem, kteří také včelaří od mládí. Pan Šefrna je v plné
síle, a jelikož má na své přítelkyně včelky konečně více
času, chodí k nim každý den. Pozná na nich, zda se ten
den vyrojí, nebo ne. Také nám přislíbil, že pokud by chytil
roj, daruje ho našemu kroužku.

Krásné prázdniny všem přejí včelaříci z kroužku Žihadla.
Veronika Etrychová (vedoucí VKM)
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Partnerství Bohutína a Lužice
24. června uplynul 1 rok od smutné události, kdy vesnicemi na Hodonínsku prošlo ničivé tornádo. Zasáhlo
6 vesnic a část Hodonína. Nikomu v České republice
to nebylo jedno a většina z nás se zapojila do okamžité
pomoci. Občané Bohutína sami o sobě posílali na Moravu potřebné věci. Z Příbrami byly do postižené oblasti
poslány kamiony s touto pomocí.

V době, kdy na místě byli zástupci obce, bylo již mnohé
neviditelné, přesto ten duch hrůzy byl znát na každém
kroku… Viděli místa, která předtím sledovali v televizi,
a najednou byli tam, mluvili s lidmi, kteří neunikli…
Je to zvláštní, ale i tragické okamžiky přinesou něco
dobrého. A právě tak vzniklo partnerství mezi Bohutínem a Lužicí. Návštěvu, i když již veselou, opětovali
zástupci obce Lužice v říjnu. Prohlédli si Brdy, významné
bohutínské budovy, historické pamětihodnosti.

Do pomoci, i když ne materiální, se zapojili i hasiči
a obec Bohutín. Členové SDH Bohutín, SDH Vysoká
Pec a zástupci obce Bohutín se vydali na 3 denní pomoc
do Lužice, kde vyklízeli tornádem poničený pozemek.
V té době již SDH Bohutín zaslalo SDH Hrušky finanční
částku, kterou mohli tamní hasiči použít dle vlastního
uvážení. S finanční pomocí v té době již počítala i obec
Bohutín, která poté na jednání ZO Bohutín v září odsouhlasila finanční výpomoc obci Lužice.

Zpečetěním partnerství bylo společné posezení na
Plzeňce s nádhernými moravskými písněmi, jimiž osazenstvo potěšili lužičtí zpěváci.
Věříme, že se brzy zase setkáme a opět to bude jen
veselé posezení a popovídání.
Klára Bambasová

Rozpis přistavených kontejnerů –
podzim 2022
Od pondělí do středy 17.–19. října
Vysoká Pec - na návsi u Cífků
Vysoká Pec - u Mateřské školy
Tisová - náves u vývěsky

Od čtvrtka do neděle 20.–23. října
Chaloupecká louka - na struhách
Havírna - pod bývalým obecním úřadem u garáží
Havírna - křižovatka k sokolovně

Od pondělí do středy 24.–26. října
Bohutín – otočka u požární nádrže
Bohutín - u bytovek
Bohutín – u hasičské zbrojnice

Kontejner na bioodpad je umístěn v areálu ZD Bohutín

Škvárové hříště na Vysoké Peci - místo
pro dřevěný odpad a větve

Žádáme občany, aby do kontejnerů nevhazovali
nebezpečný odpad – pneumatiky,
televize a jiné elektrospotřebiče.
Tento nebezpečný odpad je možno bezplatně
předat po vzájemné dohodě se starostou obce
nebo se zaměstnanci obce.
Taktéž do kontejnerů nevhazujte dřevěné věci
a větve, ty je možno odvézt na Vysokou Pec
na bývalé škvárové hřiště.
(Tam, kde se pálí čarodějnice.)

Kontejner pro bioodpad je umístěn u MŠ na Vysoké Peci

V roce 2022 bude sezónní přistavění velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad –
bioodpad z domácností, odpad ze zeleně, z údržby
parků, sadů a zahrad občanů obce Bohutín.
Žádáme občany, aby do kontejnerů nevhazovali žádný jiný komunální odpad.
Nově byl kontejner na bioodpad přistaven v lokalitě
Rusalka.
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Kontejnery v lokalitě Rusalka
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Vzpomínka
na povodně 2002

ŘEŠENÍ KVÍZU
Znáte Bohutín a jeho okolí?

Investiční akce v Bohutíně
Plánovaná generální rekonstrukce silnice 1/18
Předpoklad realizace rok 2022 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Oprava Vysokopeckého rybníka – přepad a hráz
Realizace 2021–2022 • Investor: Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram

Rekonstrukce parkoviště ve Vysoké Peci u č. p. 125
Předpoklad realizace rok 2022 • Investor: Obec Bohutín
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1. a) ve zprávě o berni (berně=poplatek, daň; termín užívaný
do roku 1948)
2. b ) 1850 občanů má v Bohutíně trvalé bydliště (ke dni
10. 6. 2022)
3. c) na třech katastrálních územích – Bohutín, Vysoká Pec
a Tisová. Havírna své katastrální území nemá a nachází se
částečně v k. ú. Bohutín a částečně v k. ú. Vysoká Pec. Některé zdejší nemovitosti se dokonce nacházejí na obou k. ú.
4. a) obec vlastní 51 obecních bytů
5. a) investorem nových bytů na Vysoké Peci je soukromá
osoba
6. b) můžeme si zajít na masáže a do sauny
7. c) 193 schodů – část jich vede nohou věže a posledních 10
metrů musí každý zdolat venkovním schodištěm. Rozhled
do kraje však za to stojí. Na fotu vidíme strojníka v době,
kdy věž sloužila jako věž těžní.
8. a) spojuje obce Podbrdského regionu – Láz, Bohutín, Podlesí, Příbram, Lhota u Příbramě, Obecnice, Sádek, Trhové
Dušniky, Bratkovice, Čenkov, Ohrazenice, Křešín, Vysoká
u Příbramě, Drahlín, Jince, Felbabka.
9. b) v místě tenisového kurtu č. 1 v areálu TK Bohutín (u sokolovny)
10. b) poblíž Vysokopeckého rybníka v místě dnešního parkoviště
11. b) dvě – lipová alej u Tisové a lipová alej u cyklo-pěšího
propoje Bohutín – Příbram
12. a) svatá Barbora - je uctívána jako ochránkyně před smrtí
bleskem a vůbec náhlou a násilnou smrtí, patronka havířů,
dělostřelců, pyrotechniků a také dětí. Je jí zasvěceno mnoho kostelů, nejznámější je chrám sv. Barbory v Kutné Hoře.
Svatý Florián je patronem povolání souvisejících s ohněm –
hasičů, pekařů, hrnčířů, kominíků, hutníků, kamnářů.
Svatý Kryštof je patronem poutníků, řidičů, cestujících
a ochráncem horských cest, ale také patronem leteckých
záchranářů.
13. a ) ano, Alis má na rodném domě na Vysoké Peci
pamětní desku. Jeho rodný dům lokalizovali po pátrání v historických pramenech členové Spolku Řimbaba.
Blíže se dočtete v publikaci: Lokalizace rodného domu
Jana Antonína Alise. J. A. Alis se zasloužil so modernizaci
těžby, byl průkopníkem hlubinného dolování, vypracoval
návrh efektivního a výkonného čerpacího a odvodňovacího systému, prosadil rozsáhlé ložiskové průzkumy, byl
u založení nových dolů, huti, moderních technologií…
Březohorský rudní revír se pod jeho vedením zařadil mezi
nejvýznamnější v Evropě i ve světě. Alis zarazil důl Vojtěch
a ten dosáhl v roce 1875 poprvé na světě svislé hloubky
1000 m při použití jediného lana. Žil a zemřel v domě na
Zdaboři, kde má také pamětní desku. Pochován je na hřbitově v Příbrami.
14. a) SDH Bohutín – řídící učitel zdejší školy Karel Peták s odborným učitelem Václavem Čapkem přinesli podnět k založení Sboru dobrovolných hasičů a realizovali ho s dalšími
nadšenci. Datum 10. 3. 1886 se stalo významným v hasičském kalendáři Bohutína a 48 lidí se upsalo k dobrovolné,
leč často nebezpečné službě. Členskou základnu tvořili členové činní, přispívající, zakládající a členové čestní (čestní
členové mohli být zvoleni valnou hromadou, pokud podporovali sbor morálně, peněžitými dary, dary náčiní apod.)
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Dnes je SDH Bohutín zařazeno mezi jednotky, které
musí vyjíždět k požárům i jiným událostem (JPO III).
SDH Vysoká Pec - přípravy k založení probíhaly již v roce
1912. Okrsková soutěž, kterou pořádala hasičská župa
příbramská, dne 8. 6. 1913 (vyhráli ji bohutínští hasiči)
dovršila konečné rozhodnutí SDH na Vysoké Peci založit.
Zájem však narážel na nesouhlas některých občanů i samotné obce, neboť probíhala výstavba vodovodu a obec
byla zadlužena. Přesto bylo rozhodnutí o založení SDH
Vysoká Pec realizováno 14. 8. 1913. Zakládajících členů
bylo 15 a bylo rozhodnuto, že každý složí 10 korun, neboť
obec byla chudá a nemohla přispět na výstroj a výzbroj.
Pokud se chcete dozvědět víc, nahlédněte do almanachu
„1379–1999 - Bohutín 620 let“.
15. b) SK Litavan Bohutín – byl oficiálně ustaven v roce 1932.
Tenisový oddíl pod hlavičkou TJ Baník byl oficiálně ustaven na výborové schůzi v srpnu roku 1969.
Je nutné ale dodat, že na písčitém povrchu (použitý
byl upravárenský kal – jemný písek z bývalé úpravny rudy) kurtu č. 1 se rekreačně hrálo už asi 2 roky.
Také o fotbale i tenise v Bohutíně se můžete mnohé dozvědět ve výše uvedeném almanachu. Bohutínský fotbal mapuje i samostatná publikace. Vše si můžete půjčit v obecní
knihovně.
16. a) k hraběti JUDr. Václavu Kounicovi – Antonín Dvořák
byl Kounicovým švagrem. S J. V. Sládkem se u Kounice potkával. Sládek byl vášnivým fotografem a je
autorem vzácné fotografie rodiny Dvořáků a Čermáků, která je vystavena v Památníku Antonína Dvořáka na Vysoké (v Kounicově zámečku). Do hospody
U Fenclů Dvořák chodíval a hrával karetní hru darda.
Zajímavostí je, že Dvořák chodil hrát na varhany do kostela
ve Třebsku a někdy také do kostela v Bohutíně – při požáru kostela sv. Máří Magdaleny tyto varhany shořely (1950).
17. c) J. J. Ryba je pochován na hřbitově u kostela Povýšení sv.
kříže ve Starém Rožmitálu. Jeho hrob najdeme u zdi, kde
byl pohřben jako sebevrah. V tomto kostele hrál na varhany a Česká mše vánoční zde měla svoji premiéru (1796).
18. a) vede místy souběžně se silnicí mezi Bukovou a Padrťskými rybníky. Karel Gangloff byl významnou osobností 19.
století a jemu vděčíme např. za systemizaci rožmitálských
lesů, první „srážkoměrnou“ stanici na rožmitálském zámku
či zavedení výsadby lesních stromků v balech. Byl vynálezcem šindelky – stroje na výrobu šindelů.
19. a) Drtikol, Hojden, Týrlová, Hlinomaz – ti a mnozí další
jsou příbramskými rodáky. Pokud se o významných osobnostech na Příbramsku chcete dozvědět víc, navštivte
www.pribram.eu – osobnosti
20. b) schránka se značkou Svatojakubské cesty – mušlí sv. Jakuba – je umístěna ve Vysoké u Příbramě v parku u Kounicovy vily.
Klub českých turistů vyznačil českou cestu ve dvou větvích
(severní a jižní) a český úsek byl k mezinárodní cestě slavnostně připojen 15. 6. 2003. Svatojakubská cesta je na českém území značena označením I24 v hrotu běžné turistické
směrovky, v úseku Zbraslav – Dobříš při souběhu s jinou
mezinárodní trasou pak E10. Na některých místech je toto
značení doplněno symbolem mušle a informační tabulí.
Naším krajem vede Jižní cesta – od Karlštejna přes Mníšek
pod Brdy, Dobříš, Příbram, Rožmitál p. Třemš., Nepomuk,
Klatovy a Kdyni na hraniční přechod Všeruby/Eschlkam
a dále pokračuje po Východobavorské svatojakubské cestě směr Řezno (Regensburg).
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Senior House Bohutín – Dům se sociálními službami

Stavební úpravy bývalé budovy obecního úřadu

Parkoviště u ZŠ Bohutín a kostela sv. Máří Magdalény
a realizace druhé etapy modernizace školní zahrady

Bytový dům v budově bývalého obchodu

Bohutín – ve Vysoké Peci na bývalém škvárovém hřišti • Investor: Člověk zpět k člověku, z.s.

Vysoká Pec č. p. 74 • Investor: firma Sapiko, s. r. o.

Investor: Tomáš Pitra

Dokončení projektu v roce 2022, předpoklad realizace v roce 2023 • Investor: Obec Bohutín
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Bytové domy

Investor: Jiří Svajčik

Investor: Bytové domy Vysoká Pec, s. r. o.
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stávající lokality u ZŠ a kostela
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Fotogalerie z dění v obci

Čarodějnice v Bohutíně

Vandrujeme společně-Malá Třemošná

Masopust

Pohádkový les v Bohutíně v areálu SK Litavan Bohutín

Brdská 25

Spolek Řimbaba se rozloučil se svým členem J. Falátem
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Na Prokopské pouti
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Opravy komunikace
Jarní a letní údržba v obci

Malování školní jídelny

Oprava střechy školní jídelny

Stavba lávky u Vokačovského rybníka

Oprava vodovodního řadu silnice 1/18

Oprava mostních konstrukcí

Oprava havarijního stavu hráze

Čištění komunikcí

Vizualizace budoucí nástavby ZŠ Bohutín
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Započatá stavba parkoviště ve Vysoké Peci č. p. 125
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14.

hornické

na Dole Řimbaba

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

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

odpoledne

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.

v sobotu 23. července 2022

KADEŘNICTVÍ na Vysoké Peci
RŮŽENA VÍTKOVÁ

Tel.: 607 165 978

Koloniál
Jana Heřmanová • Bohutín 79

Doufám, že s novými službami budete
spokojeni. Určitě pro vás bude příjemné, že si budete moci své balíčky
vyzvednout přímo v Bohutíně.

Vážení zákazníci, v rámci zkvalitňování
prodeje rozšiřuji svůj stávající sortiment
o nové služby!
Jsou to PPL-parcel shop,
WEDO Point, DPD a Balíkovna č. p. 79.
V blízké době bude možno v mé prodejně
platit za nákupy také platební kartou.

AUTODOPRAVA
OTEVŘENO

Nabízíme smluvní přepravu v Příbrami
KADEŘNICTVÍ na Vysoké Peci
RŮŽENA VÍTKOVÁ
a okolí Multicarem M25
Tel.: 607 165 978
• maximální náklad 2 t

• sklápěcí korba do tří stran

Zajišťujeme přepravu stavebních materiálů • písků • štěrku • betonu • dřeva • uhlí • a mnoho dalších

78
Tel.: 608 438 839 • www.autodopravamulti.cz

Program
Program
12.30
12.45
13.45
15.00

Zahájení, tradiční průvod
Slavnostní otevření nových expozic ve zrekonstruované strojovně (akademický malíř Karel
Hojden, bohutínští rodáci, mineralogické expozice)
Ukázky vrtání a bagrování, poprvé v provozu
přepravníkový nakladač „CAVO 310“
Setkání s PhDr. Věrou Smolovou
Námětem letošního rozprávění
budou bohutínští a pecovští šenkýři

Po celé odpoledne prohlídky expozic v areálu Řimbaby,
rozhledna na těžní věži, pohled do nasvícené jámy

Hornické
klábosení
Změna programu vyhrazena

Od 16.00 hudební vystoupení

Cirkusu Hulata

Spolek Řimbaba vás zve

OTEVŘENO

prodej občerstvení • vstupné 79dobrovolné • www.rimbaba.cz

Kontakty
Obec Bohutín
Obec Bohutín – Vysoká Pec 140
262 41 Bohutín
Datová schránky obce Bohutín: qr6ank2

Úřední hodiny
Pondělí
Středa

8:00–12:00 13:00–17:00
8:00–12:00 13:00–17:30

www.obec-bohutin.cz
Kontakty na pracovníky obecního úřadu
Starosta obce
Ladislav Turek
Místostarostka
Mgr. Lenka Říhová
Místostarostka
Mgr. Klára Bambasová
Hlavní účetní
Marie Šedivá
Bytové hospodářství
Jitka Klimešová
Obecní knihovna
PhDr. Eva Kubíková
Technické zabezpečení obce
Václav Bambas
Rostislav Řezníček
Jan Mezera
Tomáš Šuchman
Údržba komunikací v zimním období Josef Bělský

725 022 736
724 841 744
723 181 365
318 676 224
318 676 224
607 095 310
775 607 100
739 434 813
723 147 214
724 205 182

turek@obec-bohutin.cz
rihova@obec-bohutin.cz
bohutinskyzpravodaj@seznam.cz
masasediva@seznam.cz
knihovnabohutin@seznam.cz

Brdský pohár - soutěž chladnokrevných koní

Foto Dana Mikšíková

Dne 6. 8. 2022 v 10:00 začíná v Lázu 2. ročník soutěže „Brdský pohár“- soutěž chladnokrevných koní. Jde o kvalifikační kolo, jediné ve
Středočeském kraji, na Mistrovství ČR s postupem do Pardubic. Soutěž proběhne v těžkém tahu, ovladatelnosti klády a vozatajství.
Pro širokou veřejnost je zajištěn bohatý doprovodný program - ukázka westernového vystoupení, šermířské vystoupení Družiny zámku
Růže, jízda na koních i ponících, jízda v kočáře, skákací hrad, zorbové koule, malování na obličej, vzdělávací stánek Vojenských lesů
a statků ČR a mnoho dalšího. Během celého dne bude zajištěno pro diváky občerstvení.
Celá akce proběhne za podpory ASCHK, VLS ČR, Středočeského kraje a soukromých sponzorů. Vstupné na akci je ZDRAMA.

Těšíme se na Vás! Milan Jura a celá obec Láz

Vydává Obecní úřad Bohutín, který odpovídá za korektury zpravodaje. Registrováno pod číslem MK ČR E 15726.
Příspěvky a připomínky zasílejte na e-mail: bohutinskyzpravodaj@seznam.cz, nebo zaneste na OÚ Bohutín.
Grafická úprava a tisk Tiskárna Prima,
80 spol. s r. o. Náklad 1100 výtisků.

