FOTOKRONIKA

modernizace budovy Základní školy Bohutín - r. 2013

modernizace budovy školní jídelny a výstavba chodníku

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

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

modernizace budovy kabin - SK Litavan Bohutín - r. 2014

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

oprava vodovodního řadu v části Tisová a Chalupecká louka

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

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

oprava vodovodního řadu v západní části Bohutína

začátek realizace cestní sitě v rámci KPÚ Tisová

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

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

stavební úpravy areálu ve Vysoké Peci - soukromý majitel

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

v současné době nevyužitá budova Rozetu - soukromý majitel

předpokládaná výstavba chodníku podél silnice I/18 - první etapa

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

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

charakter, neboť se jej zúčastňovalo až na 150 masek.
Od roku 1998 znají bohutínský masopust i ve Skanzenu lidových
staveb v Kouřimi, od roku 2002 na Březových Horách a Vysokém
Chlumci. Největšího uznání se Bohutínským dostalo v roce 2009
od Ministerstva kultury ČR, kdy získali 1. místo v soutěži Udržování
lidových tradic.
V roce 2015 připadne masopustní úterý na 17. února 2015.
Šťastný nový rok 2015 přeje Obecní úřad Bohutín
a Bohutínské maškary
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