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Poplatky za komunální odpad a psy
Na 3. jednání zastupitelstva byla schválena nová výše poplatků
za svoz komunálního odpadu. Tato úprava kopíruje nový ceník firmy
Marius Pedersen a.s. na rok 2015. U některých nádob došlo
k malému snížení ceny u jiných naopak k malému navýšení.
Poplatek se vybírá do konce března, v úřední hodiny každé úterý
od 17.00 do 18.00 nebo každou lichou neděli od 9:00 do 10:00,
např. tuto neděli 1. 2. 2015. Ve stejnou dobu lze také platit poplatek
za psy, jeho výše se nemění a zůstává stejná jako v minulých letech.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za prvního psa 50 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 75 Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 25 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 50 Kč.

Objem nádoby

Svozů

60 litrů

52

1.705Kč

1.827Kč

26
52
26
52
26
52
26
52

1.156Kč
1.948Kč
1.293Kč
2.340Kč
1.508Kč
4.468Kč
3.009Kč
17.897Kč

1.283Kč
2.070Kč
1.415Kč
2.470Kč
1.638Kč
4.698Kč
3.239Kč
19.263Kč

80 litrů
110 (120) litrů
240 litrů
1100 litrů

Vlastní nádoba Nádoba v pronájmu

Pytel 110 litrů 1 kus 50 Kč.
Všechny výše uvedené ceny jsou s DPH.

Odvoz jedlých olejů z domácností.
Vzhledem k tomu, že se na naší Čistírně odpadních vod zvýšil výskyt
tuků, připravujeme pro Vás popelnice na svoz jedlých tuků a olejů
z domácností, které se budou vyvážet. Sběr bude probíhat tím
způsobem, že do PET lahví budete shromažďovat jedlé tuky a oleje
a odnesete je v uzavřeném stavu do této popelnice. Jedna bude
u bytovky a druhá u prodejny potravin. Vše bude včas ještě upřesněno.
Tímto navazujeme se žádostí na nevylévání jedlých tuků (olej z pánve,
z fritézy, apod.) do odpadů nebo dřezů.

Osmisměrka na dlouhou chvíli
Zazvoní chlap u sousedů: Dobrý den, došel mi rum, a tak se chci zeptat,... dokončení v osmisměrce.
Slova:

Zdroj: http://www.onlinekrizovky.cz/

AKTIVA
ALENA
ARESTY
ASTROLOG
ATAKY
AŽURA
BATIK
BITKY
BODÁKY
BOKORYS
BOTKA
BOUŘE
CEREMONIE
ČLENY
DUSÍK
ELENA
FATRA
FOUET
HONBA
HŘMOT
HYPOTÉKY
IKONY
KABÁT
KELNER
KLOUBY
KMOTR
KOLESA

KOSMONAUTI
KREMPY
KROSY
KUŽEL
KVASNÁ
KVĚTY
LEKAT
LEPENKA
LETCI
LETOUNEK
LINOLEA
LISTÍ
LOKTY
MATKA
METANÁ
MINORITA
NÁTĚRY
OBRUS
ODBOJ
OFERTA
OMYLY
ORAVA
OTOKY
PAUSA
PROUŽKY
PRUTY
PŘEDKRM
PŘEMĚNA

PUKLÍ
PUTNY
ROZBUŠKA
RUINY
RÝPAT
SEZAM
SKAUT
SKLON
SKOBA
SLEDI
SRBSKO
STOIK
STOJANY
STOPY
STROP
STYDLIVOST
ŠABLA
ŠAMAN
ŠEDÁK
ŠKOPÍK
TEORIE
TRÁVIT
TVARY
VIOLA
VOSÍK
VÝCHVĚJ
ZÁVAN
ZŘEJMOST

Vážení spoluobčané,
uplynulé vánoční svátky nás dovedly do nového roku 2015, který každý z nás může naplnit svým očekáváním. Přejeme všem radost, spokojenost,
klid na práci a zdraví Vašim rodinám.
Jménem zastupitelstva obce Butoves přeje Iveta Nyčová.
ZPRAVODAJ OBCE BUTOVES - Vydává Obec Butoves,Butoves 47,506 01 Jičín,IČ: 00578282; Registrováno pod evid. čís. MK ČR E 21930; Redaktorka: Iveta Nyčová, zpravodaj@butoves.cz

Vážení spoluobčané,
máte možnost seznámit se s novou tváří
Zpravodaje obce Butoves, který bude
s přechodem do periodických tiskovin vydáván
v nové podobě. Náš obecní zpravodaj byl
zařazen do režimu periodického tisku a podléhá
právům a povinnostem tiskového zákona
č. 46/2000 Sb. Bude vycházet čtvrtletně. Právě
v naší obci vzniká redakční tým, který se bude
podílet na jeho pravidelném vydávání. Budeme
s h ro m a ž ď ovat i nfo r m a c e o d ě n í v o b c i .
Z p ravo d a j b u d e zve ře j ň ovat i nfo r m a c e
o č i n n o sti za st u p i te l st va o b c e B u to ve s ,
pozvánky na společenské, kulturní a sportovní
a kc e a s a m o z ř e j m ě t a ké Va š e n á m ě t y,
připomínky a upozornění na vše, co se v obci
děje, připravuje nebo již proběhlo.
Přejeme si, aby byl Zpravodaj obce Butoves
pro všechny obyvatele skutečným přínosem.

Ohlédnutí
29. 1 1. 2 014 s e v B utovance j iž p o č tvrté
uskutečnila akce - adventní dílny. V předvánoční
atmosféře se zde za zvuku koled, vůně jehličí,
perníčků a cukroví sešli děti, maminky, babičky
a ostatní, kteří si přišli vyrobit adventní dekorace
nebo se jen podívat. Pod rukama zručných
maminek
z Butovse a jejich velice šikovných
dětí vznikly překrásné adventní dekorace. Dále si
děti vyrobily a ozdobily papírový stromeček.
Velký zájem, u dětí i dospělých, byl o zdobení
perníčků a v ýrobu p erníkov ých svícínků.
Připravena byla výstava adventních dekorací.

Připravované akce
leden až duben 2015
31. 1.
7. 2.
8.-13. 2.
21. 2.
14. 3.
28. 3.
29. 3.
4. 4.
11. 4.
25. 4.
30. 4.

Ples - zámek Tuř
Čaje Valentýnské
Zimní pobyt na horách
Dětský maškarní ples
Čaje Josefské
Ples SDH Butoves
Jarní dílny
Pomlázková zábava
Turnaj v mariáši
Čaje čarodějnické
Pálení čarodějnic

TJ Butoves
Klub seniorů
TJ Butoves
Obec Butoves
Klub seniorů
SDH Butoves
Obec Butoves
SPCCH
Klub seniorů
Klub seniorů
SDH Butoves

Změna otevírací doby
prodejny potravin
O prodejnu COOP v naší obci se od prosince stará
nová vedoucí prodejny paní Círová z Butovsi.
Při změně prodavačky došlo i ke změně otevírací
doby, na kterou bychom Vás chtěli upozornit.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

06:30 - 12:00
06:30 - 12:00
06:30 - 12:00
06:30 - 12:00
06:30 - 11:00
07:00 - 11:00
zavřeno

zavřeno
15:00 - 16:30
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
zavřeno

Podrobnější informace o plánovaných akcích se
včas dozvíte na webových stránkách obce
a na úřední desce. Na všechny akce Vás srdečně
zveme a těšíme se na Vás.
Butovse, které si pod vedením tří učitelek Magdalény Neufussové, Adély Hubené a Ivety
Nyčové - připravily vystoupení pod vánočním
stromem, který se rozsvítil 30. 11. 2014 v 17
hodin v Butovsi. Po úvodním slovu starosty pana
Bohumila Zacha a předvánočním zamyšlení pana
R e n é h o N e u f u s s e d ě ti z a z p í v a l y ko l e d y
a re c i to va l y b á s n i č k y s e z i m n í a vá n o č n í
tématikou
Všem dětem, které v krátké době nazkoušely
vánoční pásmo a přispěly k příjemné atmosféře
tohoto období radostného očekávání Vánoc,
velice děkujeme.
Kouzelná atmosféra byla ještě umocněna novým
osvětlením vánočního stromu, za které patří
poděkování zastupitelstvu obce Butoves.

Na první adventní neděli se nejvíce těšily děti z

Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení je pro občany naší obce natolik
důležitá služba, že jsme vytvořili mapu, na které
jsou vyznačeny všechny lampy. Proto, když nebude
svítit nějaká lampa, stačí číslo této lampy nahlásit
na obecní úřad v úřední den nebo informaci zaslat
na email obecního úřadu: butoves@obcecr.cz
Předejde se tak vysvětlování, o jaké svítidlo
se jedná. Totožnou mapu má k dispozici i firma,
která obci zajišťuje servis veřejného osvětlení.
Na této mapě jsou uvedeny i reproduktory
obecního rozhlasu. Pokud některý reproduktor
nebudete slyšet, nahlaste poruchu stejným
způsobem.

Prodej starých židlí z restaurace Butovanka
Židle se budou prodávat před hasičskou zbrojnicí v neděli 1. 2. 2015 od 9:00 do 10:00, platit se bude na místě v hotovosti. Pravidla prodeje: kdo dřív přijde,
vybírá si typ a počet židlí. Další si vybírá z toho, co zůstane. Žádné židle nevyměňujeme a peníze nevracíme. Fotografie a ceny židlí najdete na úřední desce
nebo na webových stránkách obce. Ceny začínají od 30,- Kč/židle.
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Souhrn usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce Butoves

Klub seniorů Butoves
hodnocení činnosti

ustavující zasedání zastupitelstva - 4. 11. 2014
Do funkce starosty byl zvolen pan Bohumil Zach, místostarostou byl zvolen pan
Bob Šviha, předsedkyní finančního výboru paní Jana Rajmová, předsedkyní
kulturního a sociálního výboru paní Vendula Musilová, předsedou kontrolního
výboru Mgr. René Neufuss. Členové zastupitelstva - pan Lubomír Tichý
a Mgr. Iveta Nyčová. Dále byly na ustavujícím zasedání zastupitelstva schváleny
měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva.
2. zasedání zastupitelstva - 12. 11. 2014
Za členy kontrolního výboru byli zvoleni Jaroslav Kvapil a Iveta Nyčová. Členkami
finančního výboru se staly Marie Viková a Pavlína Havelková. Do kulturního
a sociálního výboru byli zvoleni Zdeněk Jiránek, Jiří Chládek, Marie Škaloudová,
Milan Havelka, Irena Dobrocká a Martina Hrdá.
Schváleno:
 Nabídka firmy MDS projekt s.r.o., Vysoké Mýto na vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení,
dokumentace pro provádění stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební
akce na rekonstrukci komunikace a výstavbu chodníků.
 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku č. 153/2 v k. ú. Butoves s firmou České dráhy, a.s., kde obec zřídí vedení
splaškové kanalizace a to v rámci stavby Dostavba kanalizace Butoves.
 Kupní smlouva s Mgr. Jiřím Rajmem, Butoves 8, na pozemek 196/4 v k. ú. Butoves.
 Podání žádosti o zařazení akce Dostavba kanalizace Butoves do "Seznamu akcí Programu MZe 129 250" PODPROGRAM 129 253 - Podpora výstavby
a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací pro veřejnou potřebu.
 Podání žádosti o dotaci do programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje do dotačního programu DP1 (Obnova a údržba venkovské zástavby
a občanské vybavenosti, číslo programu: 15POV01).
 Starostovi uloženo dopracování Smlouvy o odpojení z kanalizačního řadu uzavřenou mezi Obcí Butoves, Správou státních hmotných rezerv a Společenstvím
vlastníků jednotek Butoves č. p. 59, 60 a 61.
 Zamítnuta žádost Žen pro Butoves o jednorázový příspěvek na kulturní akci Mikulášská zábava pro děti v Butovance.
3. zasedání zastupitelstva - 4. 12. 2014
Schváleno:






Smlouva na zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku č. 113/5 v k. ú. Butoves s p. Jarmilou Jiránkovou a Jaromírem Kubínem, smlouva o zřízení
věcného břemene - služebnosti na pozemku č.204/3 v k. ú. Butoves s Pavlem Hrdým a Martinou Hrdou a smlouva na zřízení věcného břemene - služebnosti
na pozemku č. 203/1 v k. ú. Butoves s Miladou Kouckou, Josefem Krupičkou a Zdenkou Ouzkou.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2018 mezi obcí Butoves a městem Jičín k zajištění výkonu přenesené působnosti podle zákona
č. 200/1990 Sb. o přestupcích.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 2/2013, platná od 1. 1. 2015 - navýšení cen Severočeských komunálních služeb, s.r.o. za odvoz komunálního odpadu o cca 2%.
Kupní smlouva na pozemky 58/12 a pozemky rozdělené geometrickým plánem č. 173-117/2014 na 58/15, 58/16 v k. ú. Butoves.
 Příspěvek ve výši 1200,- Kč pro osamělého občana s nízkým důchodem a poukázka
v hodnotě 500,- Kč na odběr zboží v prodejně potravin v Butovsi pro osamělou osobu nad
70 let věku.
 Žádost o jednorázový příspěvek Ženám pro Butoves na materiál a občerstvení na akci
Pečení cukroví s dětmi.
 Výše nájmu v pronajatých bytech v této výši: byt 3+1 - 3 500,- Kč, 2+1 - 3 000,- Kč,
1+1 - 2 500,- Kč.
 Určeným zastupitelem, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu
Městem Jičín, byl schválen pan Bob Šviha.
4. zasedání zastupitelstva - 22. 12. 2014






Pro rok 2015 byl schválen schodkový rozpočet. Příjmy ve výši 2 315 402,- Kč a výdaje ve výši
3 105 416,- Kč. Schodek ve výši 790 014,- Kč bude pokryt přebytkem hospodaření
z minulých let. Předsedkyně finančního výboru paní Rajmová seznámila přítomné
s jednotlivými položkami rozpočtových opatření č. 3/2014. Příjmy jsou podle skutečnosti,
ve výdajích bylo přidáno na koupené pozemky, na židle do Butovanky atd.
Schválena smlouva na zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích p. č. 153/1
a 153/2 v k. ú. Butoves, dle geometrického plánu č. 177-201/2014 s Českými dráhami a.s.
Jmenována inventarizační komisi ve složení: předsedkyně finančního výboru p. Rajmová,
členky p. Havelková a p. Viková.
Schválen Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10253/13 s Českou spořitelnou a.s., který řeší
posunutí splátky úvěru z proplacené dotace do 30. 6. 2015.

Smlouvy jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u starosty obce Butoves v úředních hodinách
každé úterý od 17:00 do 18:00 hodin.
Kompletní zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Butoves najdete na webových stránkách
http://www.obcecr.cz/butoves nebo na obecním úřadě.

Výlet do Skřivan na besedu se Zdeňkem Troškou
Klub seniorů Butoves byl založen v roce 2011
a zaregistrován Krajskou radou seniorů Hradec
Králové. Byl zvolen výbor ve složení Marie
Lazáková, Božena Mádlová, Marie Škaloudová,
Jaroslava Zachová, Jiří Chládek a Zdeněk Jiránek.
První akcí 20. února byla přednáška terapeutky
paní Kracíkové na téma Péče seniorů o zdraví.
Následně 16. dubna klub uspořádal 1. odpolední
čaje s hudbou DUO SENIORS (pan Ječný a pan
Haken). Od šestých čajů, konaných v říjnu,
zastoupil nemocného p. Ječného, který bohužel
zanedlouho zemřel, pan Stanislav Švanda a hudba
se přejmenovala na DUO DECENT. Za zmínku stojí
červnová vycházka na Kumburk, či podzimní
zájezd na Moravu (sklípek Blučina). Velmi zdařilé
se ukázalo navázání přátelských vztahů s Klubem
seniorů Skřivany. Toto přátelství trvá dodnes
a stále více se prohlubuje. Za zmínku stojí i to, že si
malou pozorností pravidelně připomínáme
narozeniny jednotlivých členů. V roce 2011 se tak

uskutečnilo celkem 18 akcí.
V roce 2012 se uskutečnilo 22 akcí. Pokračují
celkem úspěšné čaje. Na 11. čajích 14. července
poprvé zazněl v 16 hodin krásný waltz Sen o krásné
d í vc e , kte r ý p ro k l u b s l ož i l i s p o l e č n ě o b a
hudebníci. Melodie i text se tak zalíbily, že se staly
hymnou klubu. Tento waltz se hraje pravidelně
v 16 hodin o každých čajích. Dále se konaly
přednášky (Vesmír kolem nás, ptáci Českého ráje,
historie jičínských hospod, beseda s terapeutkou),
vycházka do Osaria, výlet do Orlických hor
a pokračuje spolupráce s KS Skřivany (Velikonoční
posezení ve Skřivanech a vystoupení pěveckého
kroužku Skřivánek na našich prosincových čajích.
V roce 2013 se konalo 24 akcí. Pokračují 17. - 25.
čaje (kloboukové, pomlázkové) dále besedy:
bezpečnost seniorů, hlasy ptáků, výlety Kutná
Hora a Morava (ZOO Lešná, Luhačovice a Velehrad
(včetně sklípku). Pokračuje spolupráce s KS
Skřivany (Kloboukový ples a Posvícenská zábava)
a velmi zajímavá akce konaná ve Skřivanech a to l.
sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje.
Našich 19 sportovců přivezlo 3 zlaté, 1 stříbrnou
a 3 bronzové medaile.

V roce 2014 se na 22 akcích podílelo 790 zájemců.
Pokračují 26. - 35. čaje, zdařilá účast 22 členů
na 2. sportovních hrách seniorů, kteří tentokrát
přivezli 4 zlaté, 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili.
Ve Skřivanech jsme navštívili celostátní soutěž
MISSIS EUROBABIČKA a besedu s režisérem
Zdeňkem Troškou. Velmi pěkný byl i výlet na hrad
Střekov v Ústí nad Labem, dvouhodinová projížďka
lodí po Labi do Velkých Žernosek - návštěva sklepů.
Novinkou je i navázání spolupráce se ZO SPCCH
Jičín (vycházka se sportovními holemi Nordic
Walking a výlet na zámek Lemberk a ZOO Liberec.
Velmi zajímavá byla i účast na celorepublikové akci
Česko zpívá koledy. V restauraci Butovanka si
při vysílání hradeckého rozhlasu s chutí zazpívalo
41 účastníků.
Dnes má klub 47 členů. Shrnu-li tedy činnost klubu

za uplynulé čtyři roky, klub připravil celkem 86 akcí.
Za celkem úspěšnou činnost patří především
poděkování zastupitelům obce za finanční
podporu, dále členům výboru Klubu seniorů
Butoves, vedení Klubu seniorů Skřivany
a hudebníkům DUO DECENT.
Z akce Klubu seniorů v Butovance

Plán činnosti TJ BUTOVES
v roce 2015
Vážení spoluobčané,
jistě jste mnozí z Vás zaregistrovali, že TJ Butoves se
rozšiřuje o nové členy a bude se intenzivněji
podílet na sportovním i společenském životě
v o b c i . R á d b y c h Vá s s t r u č n ě o b e z n á m i l
s plánovanou činností na rok 2015.
Valná hromada TJ, která se konala 22. 1. 2015,
schválila nové stanovy a výkonný výbor ve složení,
předseda Karel Formánek, tajemník Aleš Vohánka,
1. místopředseda Tomáš Vích, 2. místopředseda
René Neufuss a člen Jaroslav Kvapil. Nově vzniká
oddíl Sport pro všechny, který se zaměří na pěší

Vedoucí klubu Zdeněk Jiránek

t u r i stiku a c y k l o t u r i stiku . D á l e p ř i p rav u j e
podmínky pro cvičení žen, případně žen s dětmi.
V zimním období nabídne dětem hraní stolního
tenisu, který má v Butovsi mnohaletou tradici.
Jednou z prvních akcí je pořádání plesu v Tuři
na zámku 31. 1. 2015, čímž jste všichni občané
srdečně zváni. O týden později během jarních
prázdnin pořádá TJ Butoves zimní pobyt na horách
na chatě Satellit na Pomezních boudách. Akce je
primárně určena dětem a mládeži ve věku 9 až 18
let. Je zajištěn lyžařský instruktor, který bude učit
d ě ti s p ráv n ě l y žo va t . U b y t o vá n í j e p ř í m o
u soukromé sjezdovky. Případní zájemci se mohou
zastavit pro bližší informace u Neufussových.
Za TJ Butoves René Neufuss
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