
Připravované	akce

Turnaj	v	mariáši
Klub seniorů Vás zve na 17. ročník 
Memoriálu Jardy Kulhánka O putovní 
pohár OÚ Butoves ve hře Křížový mariáš. 
Soutěž proběhne v sobotu 23. 4. 2016         
v restauraci Butovanka. Prezentace od 8 do 
9 hod. Přihlásit se můžete na adrese 
Zdeněk Jiránek, Butoves 16, 506 01 Jičín, 
tel. 725 027 111 do 15. 4. 2016

Zdeněk Jiránek

Přednáška																								
o	astronomii

Klub seniorů Butoves Vás zve na besedu 
s promítáním diapozitivů o zajímavých 

jevech a objektech naší galaxie přednášet 
bude Ing. Evžen Thöndl z Prahy. Přednáška 
se koná v pátek 18. 3. 2016 v 17 hodin 
v restauraci Butovanka. Vstupné 20Kč

Zdeněk Jiránek

Jarní	úklid	–	brigáda	
	v	sobotu	16.	4.	od	8:30
Stejně jako v loňském roce se Obec Butoves 
př ipo j i la  do    ce lorepubl ikové  akce 
www.uklidmecesko.cz, Organizátoři nám 
přislíbili zaslat pytle a rukavice na úklid. 

Sraz všech, kterým záleží na čistotě naší 
obce, bude v 8.30 hodin u prodejny COOP            
a u bytovky. Skupina u bytovky bude uklízet 
obec nad tratí. Skupina, která se sejde 
u prodejny, bude uklízet obec pod tratí. 
Bude přistavěn kontejner, kam se bude 
sebraný odpad odvážet. 
Kdo může, vezměte si s sebou zahradní 
kolečko, hrábě, lopatu atd. 

Pálení	čarodějnic
SDH Butoves Vás zve na tradiční pálení 
čarodějnic, které se koná 30. dubna 
od 18:00 hodin na Jezeře. Občerstvení 
bude zajištěno. Přijďte se pobavit k ohni 
a opéct si něco dobrého, spolu se svými 
sousedy.
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Úvodní	slovo	starosty
Vážení spoluobčané,
prvně Vám chci sdělit, že k 31.12.2015 jsme 

doplatili úvěr  na kanalizaci a ČOV v naší obci 
u České spořitelny, a.s., platba byla pokryta 
z dotace, která nám byla ministrem zemědělství 
na základě udělení vyjímky nakonec přiznána 
a poslána na náš účet ještě před Vánoci. Naše 
obec je tímto bez dluhů a můžeme se pustit 
do dalšího rozvoje naší vesnice samozřejmě i 
s Vaším přispěním a to náměty a připomínkami 
na vylepšení, opravy, nové vybavení obce apod. 
K získání dotace pomohla nejen intervence pana 
Švihy, ale také předchozí zastupitelstva se velkou 
měrou podílela na dotaci. Tímto bych rád 
poděkoval všem za obětavou a někdy složitou 
práci pro získání dotace. Sám vím, že to nebylo 
jednoduché a komunikace mezi obcí a dotačním 
orgánem byla také zdlouhavá, nehledě na místní 

referendum, kde se občané jasně rozhodli 
pro vybudování kanalizace. Zároveň bych poprosil 
všechny občany, aby případné zásluhy za získání 
dotace nepřisuzovali jen jedné osobě, ale brali 
v potaz, že za splaškovou kanalizací od projektu 
po finanční vypořádání vedla velká cesta                 
a podílelo se ní dost lidí a to by se nemělo 
zapomenout. Závěrem Vás mohu poinformovat, 
že jsme na letošní akci Vybudování chodníků         
a dešťové kanalizace připraveni a podali jsme 
žádost o dotaci na SFDI (Státní fond dopravní 
infrasturktury) na vybudování chodníků, kde je 
dotace ve výši 85% (podrobnosti připravíme 
na naše stránky a do vývěsky, abyste věděli, 
o které úseky se jedná). Královéhradecký kraj 
počítá s výměnou většiny asfaltových povrchů 
v obci, tato akce je plánována od půlky července 
do listopadu tohoto roku.

Starosta obce Butoves, Bohumil Zach

Připravované	akce

5. 3.  Čaje MDŽ a Josefové  KSB
18. 3. Astronomická beseda  KSB
20. 3.  Jarní dílny  Kulturní výbor
25. 3.  Turnaj stolní tenis TJ Butoves
26. 3.  Pomlázkové čaje  KSB
2. 4.  Aprílové čaje  KSB
16. 4.  Ukliďme česko obec Butoves
16. 4.  Odpolední čaje  KSB
23. 4. Turnaj ‐ Křížový mariáš KSB
30. 4.  Pálení čarodějnic  SHD Butoves
8. 5.  Děti maminkám  Ženy Butoves
14. 5.  Májové čaje  KSB
14. 5.  Okrsková hasičská soutěž SDH Butoves
18. 5.  Odpolední čaje  KSB

 Ohlédnutí
Vítání	občánků

Narození nového potomka je významnou 

a krásnou událostí každých rodičů, nejinak je 

tomu i při vítání nových občánků v Butovsi, které 

má již svou tradici.
I přestože se v naší obci narodilo více miminek, 

dle nového zákona se k vítání občánků přihlásili 

rodiče Soni Strnadové, Vojtěcha Vorla, Matyáše 

Groha a Rozálie Folprechtové.
Vítání občánků zorganizovali členové kulturního 

výboru, nacvičili s dětmi pásmo básniček, 

ukolébavku na kytaru zahrál Adam Aubrecht, 

krásné skladby na flétnu zahrály Kristýna Žitná 

a Sabina Hollmannová a slavnostní řeč pronesl 

starosta obce Bohumil Zach. Rodiče obdrželi 

od obce dárkový poukaz a maminky kytičku.
Šťastným rodičům ještě jednou gratulujeme 

a dětem přejeme mnoho zdraví, spokojenosti 

a krásně prožité chvíle v naší obci.
Pavlína Havelková

Vydařená	zábava	
Klubu	seniorů

Butovanka, sobota 13. února 2016, 15 hodin. 

Sobotní odpoledne ‐ na polovinu února 

neuvěřitelné počasí. Teploměr ukazuje kolem 

+5°, obloha polojasná a sál tradičně dobře 

připravený, optimálně vytopený a krásně 

ozářený odpoledním sluníčkem. Tato velmi 

příjemná atmosféra dodává organizátorům 

naději, že přiláká hodně zájemců o dobrou 

zábavu.

V 15 hodin se ke spokojenosti organizátorů v sále 

sešlo 55 zájemců o dobrou zábavu a během další 

půlhodinky přibylo ještě dalších 7. Mohli jsme 

konstatovat, že byl překonán dosavadní rekord 

účastníků odpoledních čajů. 
Všichni se velmi dobře bavili. Po hymně klubu 

jsem připomenul 14. únor, jako svátek všech 

zamilovaných, Valentýn. My starší jsme byli 

zvyklí oslavovat svátek zamilovaných na 1. máje, 

ale proč bychom nevyužili každé příležitosti 

projevit lásku a přátelství svým blízkým kdykoliv, 

a proto jsem vyhlásil sólo všem zamilovaným. 

V sále panovala taková pohoda, že parket byl 

plný tanečníků.
Jménem organizátorů akce děkuji hudebníkům 

za příjemné melodie a především děkuji všem, 

kteří s námi strávili příjemné sobotní odpoledne.
Zdeněk Jiránek

Souhrn	usnesení	
ze	zasedání	zastupitelstva	obce	Butoves

13. zasedání zastupitelstva – 24. 11. 2015
Schváleno:
· Dodatek č. 4 smlouvy s Českou spořitelnou a.s., č. 10253/13/LCD a zástavní smlouva 

č. ZP/10253/13/LCD
· Návrh rozpočtu na rok 2016 s příjmy 2 446 000,‐ Kč, výdaji 1 842 000,‐ Kč a splátkou úvěru 604 000,‐ Kč
· Zadání územního plánu
· Vydání poukázek v hodnotě 500,‐ Kč pro osamělé osoby nad 70 let
· Smlouva o výpujčce se Správou a údržbou silnic Královehradeckého kraje na části pozemku podle 

KN p.č. 197/1 o výměře trvalého záboru 24m2, na části pozemku podle KN p.č. 178/1 o výměře 
trvalého záboru 834m2 a na části pozemku podle KN p.č. 184 o výměře trvalého záboru 142m2, v k.ú. Butoves zapsaných na LV č.43, .k.ú. Butoves dle 
projektové dokumentace ke Stavebnímu povolení zakázkové číslo 1075‐14‐3 z 12/2014, zpracované firmou MDS PROJEKT s.r.o., Försterova 175, 566 01 
Vysoké Mýto pro akci na výstavbu chodníků podél silnic III/32834 A III/32835 BUTOVES

14. zasedání zastupitelstva – 17. 12. 2015
Schváleno:
 Rozpočet na rok 2016 s příjmy ve výši 2 446 000,‐ Kč, výdaji ve výši 1 842 000,‐ Kč a splátkou úvěru 604 000,‐ Kč
 Kalkulace ceny stočného pro rok 2016 – cena stočného je 21,74 Kč bez DPH, což odpovídá 25,‐ Kč s DPH. Tato cena se bude platit za rok 2016 začátkem roku 

2017
 Plán financování obnovy kanalizací pro rok 2016 – 2024
 Výše stočného ve výši 21,74 Kč bez DPH, tato cena je platná od 1. 1. 2016 až do schválení nové ceny
 Příloha č. 4 k obecně závazné vyhlášce obce Butoves č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad, kterou se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro rok 

2016
 Rozpočtové opatření č. 4/2015
 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 12RRD03‐0009 o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
 Stavební úpravy na domě čp. 19 podle přiložené dokumentace
 Souhlas se záměrem výstavby chodníků a dešťové kanalizace v rámci spolupráce s Královéhradeckým krajem a také dle Strategického plánu obce Butoves 

na rok 2015‐2018
 Jmenována inventarizační komise ve složení: předsedkyně p. Rajmová, členky p. Havelková a p. Viková.
Celý	zápis	z	jednání	je	k	nahlédnutí	u	starosty	obce	Butoves	v	úředních	hodinách	vždy	v	úterý	17	–	18	hodin	nebo	na	http://www.butoves.cz

Služby	–	řemeslníci	(nová	část	webových	stránek	obce	Butoves)
V rámci služeb občanům bychom rádi na webových stránkách obce Butoves zveřejnili kontakty na naše spoluobčany, kteří pomohou řešit běžné 

problémy s domácností z naší obce (elektrikář, instalatér, kominík, zahradník, automechanik, zedník, malíř pokojů, truhlář, sklenář, obkladač, opravář 

elektroniky …). Zainteresovaným řemeslníkům kromě zakázek v obci zajistíme zviditelnění v rámci obce a regionu.

Pokud na webových stránkách obce Butoves chcete být uvedeni, kontaktujte nás pro bližší informace na e‐mail: obec@butoves.cz nebo u starosty 

v úředních hodinách (úterý 17:00 ‐ 18:00). Zveřejnění nebude zpoplatněno. Děkujeme.

Brigáda	–	sekání	trávy				
Starosta obce žádá spoluobčany o pomoc 
při sekání trávy.
Hledáme pracovníka (brigádníka) 
na sekání trávy. Zájemce se může přijít 
osobně přihlásit na obec v úředních 
hodinách každé úterý od 17 do 18 hodin. 



Lednové	turnaje	

stolního	tenisu																

v	Butovance
V lednu uspořádala TJ Butoves hned dva 

turnaje ve stolním tenise v Butovance. 

2. ledna se uskutečnil již tradiční novoroční 

Memoriál Karla Formánka, kterého se 

pravidelně účastní řada úspěšných hráčů 

a přátel naší TJ, a to z blízkých i vzdálených 

koutů republiky. Turnaj měl tradičně 

výbornou hráčskou úroveň. Všichni spolu 

společně zavzpomínali a uctili památku 

p a n a  K a r l a  F o r m á n k a  ‐  j e d n o h o 

ze zakladatelů stolního tenisu v Butovsi. 

16. 1. pak TJ Butoves uspořádala další 

turnaj, tentokrát pro hráče IV. třídy OKP 

a neregistrované. Turnaje se zúčastnilo 

na 30 hráčů a hráček. Nejmladšímu hráči 

bylo 11 a nejstaršímu 68 let. Všichni se tak 

mohli opět přesvědčit, že stolní tenis je 

sportem pro kteroukoli generaci. Velké 

poděkování za pomoc při vytvoření 

příjemné atmosféry v Butovance patří 

manželům Krausovým.
Aleš Vohánka

Dětský	maškarní	ples
V sobotu 27. února bylo v Butovsi hlavním 

heslem bavit se, tančit a soutěžit, neboť se 

zde konal již tradiční dětský maškarní ples. 

Vše bylo do puntíku splněno, všechny 

pohádkové bytosti, které se zde sešly, si 

odpoledne užily a nikdo neodcházel 

bez odměny a diplomu. Děti měly krásné 

masky a porota neměla vůbec lehké 

rozhodování, ale rozhodnout musela. 

Speciální cenu za nejkrásnější masku si 

odnesla Terezka Sacká, Anička Novotná 

a Matýsek Hruška.
Všem, kteří se podíleli na organizaci 

a provázeli odpolednem, patří velké 

poděkování. Všichni se těšíme na příští rok. 
 Pavlína Havelková 

Činnost	TJ	Butoves
V pravidelném přehledu činnosti TJ Vám 

přinášíme krátká ohlédnutí za tím, co se 

událo a dále informujeme o připravo‐

vaných akcích.
Prosinec: 
 Tréning Curlingu na jičínském zimním 

stadionu    
Leden:
 Memoriál Karla Formánka ve stolním 

tenisu
 Turnaj neregistrovaných a hráčů IV. 

třídy OKP
 Výroční schůze
 Ples TJ Butoves a přátel obce Butoves 

na Tuři
Březen:
 Ve spolupráci s obcí Butoves ‐ akce 

rekonstrukce sociálních zařízení sálu 

Butovanka
 Výlet ‐ bližší informace upřesníme
 25. 3. turnaj hráčů IV. třídy OKP
Duben:
 Brigáda ‐ úprava hřiště 
Květen:
 Sněžka ‐ noční výstup 2. ročník
 Cyklovýlet
O přesných termínech a podrobnostech 

jednotlivých akcí budeme včas informovat 
Aleš Vohánka

Rozloučení	s	rokem	

2015
‐  se konalo v Butovance v pondělí 

28.prosince od 15 hod. Na listopadových 

čajích byly účastníkům rozdány pozvánky 

na akci 28. 12. Rozloučení s rokem 2015 

s upozorněním, že předprodej vstupenek 

s večeří (kuřecí nebo vepřový řízek, katův 

šleh) a přípitkem mohou objednat 

telefonicky nebo nejpozději na Miku‐

lášských čajích, kde bude uskutečněn 

prodej.
Velkým překvapením byla skutečnost, že 

ještě do termínu 12. 12. se o vstupenky 

přihlásilo 55 zájemců. Pro ty byly předem 

v obálkách připraveny vstupenky a lístky 

na večeři. Na čajích 12. 12. si zakoupilo 

vstupenky dalších 16 zájemců. Během 

následujícího týdne požádali o 8 míst 

bez večeře pravidelní účastníci ze Semil. 

Tím byla kapacita sálu naplněna.
Protože se ještě po 20. prosinci hlásilo 

dalších 8 zájemců, po dohodě s vedením 

pohostinství, zda zvládne ještě další večeře, 

jsme nabídli místa v lokále, s čímž 

souhlasili. Nakonec ještě před zahájením 

zábavy si v lokále zaplatilo vstupné dalších 

15 lidí. 
Mohli jsme zaznamenat rekordní účast 102 

zájemců o dobrou zábavu.
V  s á l e  b y l o  p ř i p r a v e n o  1 1  s t o l ů 

s jmenovitou rezervací míst a zábava byla  

zahájena. V 16 hodin vystoupila butovská 

děvčata se svým country pořadem. Jejich 

vystoupení bylo odměněno bouřlivým 

potleskem a čekal na ně zmrzlinový pohár. 
O d  1 7  h o d i n  p o s t u p n ě  p e r s o n á l 

pohostinství na stoly rozdal 84 večeří (52 

řízků a 32 pikantních směsí katův šleh).
V 18.30 pořadatelé rozlili do připravených 

skleniček 15 lahví sektu. Potom vedoucí 

klubu poděkoval hudebníkům za krásné 

m e l o d i e ,  ú č a s t n í k ů m  z a  d o b r o u                   

a bezproblémovou zábavu a vyzval je 

s přáním pevného zdraví v příštím roce 

k slavnostnímu přípitku.
Protože se účastníkům ve 20 hodin 

nechtělo domů, hudebníci bez nároků 

na odměnu ještě téměř hodinu přidali, 

za což si vysloužili bouřlivý potlesk. 
O tom, že zábava se všem líbila, svědčí 

poděkování, které přišlo druhý den 

elektronickou poštou. 
Cituji:
Děkujeme za bezva odpoledne a večer. 

Velmi se nám tam líbilo. Ale hlavně 

děkujeme za příjemnou a milou společnost.
 Zdeněk Jiránek

Ples	TJ	Butoves
V sobotu 30. 1. 2016 se uskutečnil druhý 
Ples TJ Butoves a přátel obce Butoves 
na zámku v Tuři. Ples zahájil úvodním 
slovem předseda TJ Karel Formánek, 
taneční náladu krásným předtančením 
vytvořila místní dívčí skupina YouMix 
Butoves. Tančilo se, zpívalo se a všichni 
zúčastnění se báječně bavili. Jedním 
z vrcholů večera byla tombola o krásné 
a hodnotné ceny. Ples se opět vydařil 
a poděkování patří všem, kteří se podíleli 
na přípravě a organizaci a samozřejmě 
všem, kteří se plesu zúčastnili a vytvořili 
báječnou atmosféru.

Lenka a Jiří Fléglovi

Děvčata	na	plese
Slečny z tanečního kroužku na plesy budou 
určitě chodit v krásných šatech, ale 
tentokrát se představily v kostkovaných 
košilích. V Tuři  na zámečku  se konal 
30. ledna ples TJ Butoves, kde naše děvčata 
měla možnost  předvést  oblíbený country 
tanec. 
A plesalo se dál, o týden později 6. 2. 
t a n c o v a l y  v  b u t o v s k é  h o s p ů d c e 
na hasičském plese. Vždy zakončeno 
sladkou tečkou, o kterou se pořadatelé 
pro děvčata postarali. Naše tanečnice také 
tancovaly za hranicemi Butovse, a to 
na firemní akci v Mladějově. Po úspěšném 
vystoupení se děvčata zúčastnila bohatého 
rautu.  

Jiřina Formánková

Jednotná trika s nápisem YouMix holkám moc sluší.

Aktivity	SDH	Butoves
Rok 2016 Sboru dobrovolných hasičů 
Butoves byl zahájen Výroční členskou 
schůzí, která se konala 8. ledna, probíralo 
se zde zhodnocení loňského roku, kontrola 
financí a přítomná paní Žemličková krátce 
informovala o aktualitách z okresu. 
Na schůzi se plánovala okrsková hasičská 

soutěž, kterou budeme pořádat k 85. výročí 
založení SDH Butoves. Soutěž se bude 
konat v sobotu 14. května a jste na ni 
všichni srdečně zváni. 
Na programu schůze byla i příprava plesu 
dobrovolných hasičů. Ples probíhal jako 
obvykle v prostorách restaurace Butovanka 
a to 6. února, účastnilo se ho přibližně 
60 lidí. Ples zahájil proslovem velitel sboru 
Bohumil Zach. V úvodu plesu zatancovala 
místní dívčí taneční skupina You Mix 
pod vedením paní Jiřiny Formánkové. Poté 
začali k tanci a poslechu hrát Zdenda Pelc 
a Pavel Šejn, kteří prováděli večerem až 
do ranních hodin. O občerstvení a obsluhu 
se dobře staral místní hostinský pan Kraus.

Ondřej Dobrocký

Stolní	tenis	TJ	Butoves
V těchto dnech finišuje soutěž okresního 
přeboru ve stolním tenise.  Naši obec 
reprezentují v sezóně 2015 ‐ 2016 celkem 
čtyři týmy. Jedná se o družstva mužů A, B 
a C a tým dorostenců.  TJ  Butoves 
vstupovala do této sezóny se dvěma 
rozdílnými cíli. U týmu A a B se jednalo 
o potvrzení výsledků družstev z uplynulé 
sezóny a udržení soutěží. U týmu C 
a dorostenců to bylo především o sbírání 
zkušeností nových hráčů v soutěžích 
okresního přeboru. Od počátku sezóny nás 
pronásledovala smůla především u týmu 
A a B mužů, a to v podobě zdravotních 
indispozic a potíží jednotlivých hráčů. Přes 
tyto problémy se týmu B dařilo podávat 
stabilní výsledky a odehrát sezónu v horní 
polovině tabulky, což je především 
při vyrovnanosti celé soutěže velmi dobrý 
výsledek. U mužstva A si bohužel absence 
stabilních opor týmu vybraly svou daň 
a tým A se po několika úspěšných sezónách 
musí rozloučit s OKP II. třídy. Po dvou 
sezónách se opět podařilo obnovit účast 
týmu C mužů v soutěži okresního přeboru. 
Podařilo se to díky příchodu nových hráčů 
Ing. Ládi Konůpka z Vrbic a Slávka 
Voronyuka z Butovse. Oběma patří velký 
dík za jejich práci a přístup k tréninku            
i k mistrovským zápasům a jejich nasazení 
je určitě velkým příslibem pro další sezónu. 
Velkou změnu stolního tenisu v Butovsi 
prodělala v uplynulé sezóně práce s dětmi. 
Jejich zapálení a tréninkové úsilí s sebou 
přineslo mílové zlepšení výkonnosti během 
osmi měsíců. Hynek Vohánka a Láďa 
Konůpek mladší, kteří patří věkem mezi 
mladší žáky, reprezentovali obec Butoves 
v  k a t e g o r i i  d o r o s t e n c ů .  K l u c i  s e 
z počátečních outsiderů vypracovali 
k výborným výsledkům a dnes již dokážou 
v okresním přeboru porážet i hráče o pět let 
starší. V současné době trénují žáci 
pravidelně dvakrát až třikrát v týdnu 
v počtu deseti dětí. Na příští sezónu máme 

ambiciózní plán vstoupit do soutěže 
okresního přeboru se třemi týmy žáků 
a jedním týmem dorostu. Stolně tenisové 
vybavení TJ Butoves je k dispozici všem 
obyvatelům naší obce a zájemcům o tento 
pěkný sport. Pokud byste měli zájem přijít 
si zahrát, je to možné v otevírací době 
re sta u ra c e  B u tova n ka  p o  d o h o d ě                 
s A. Vohánkou na tel: 608 334 354. 

místopředseda TJ Butoves Tomáš Vích

Stolní	a	deskové	hry					
v	Butovsi

Přátelské posezení  jsme si  dopřál i 
př i  odpoledních  hrátkách v  neděl i 
21. února 2016 v Butovance. Akce, která se 
v Butovsi konala poprvé, by si zasloužila 
stát se tradiční. 
Velice příjemné odpoledne strávené 
při stolních a deskových hrách. Líbilo dětem 
i jejich rodičům. Každý si našel svoji 
oblíbenou hru ‐ Člověče, nezlob se, Dáma, 
Opičky, Věž, Mikádo, Prší a mnoho dalších. 
Užili jsme si spoustu legrace.
P o d ě k o v á n í  p a t ř í  p ř e d e v š í m 
organizátorkám akce Magdě Neufussové 
a Katce Jandové, ale také všem, kteří přišli 
a přispěli k přátelské atmosféře.

Iveta Nyčová

Butovský	kros
V těchto dnech začínají přípravy na již 
18. ročník Butovského krosu ‐ Memoriálu 
K a r l a  F o r m á n k a ,  z a č l e n ě n é h o 
do běžeckého seriálu BEJK (běžec Jičínské 
kotliny), který se koná v sobotu 9. 7. 2016.
Běh je určen pro všechny věkové kategorie 
od nejmenších dětských, až po seniory 
na různě dlouhých tratích. 
Závod se těší velké popularitě, o čemž 
svědčí každoročně vysoký počet závodníků 
od nejmenších až po kvalitní běžce 
republikové úrovně. V loňském ročníku 
startovalo 140 závodníků.
Pro zatraktivnění a otevření závodu pro širší 
veřejnost byla do závodu v loňském ročníku 
p o p r v é  z a ř a z e n a  k a t e g o r i e  " b ě h 
pro všechny" s hromadným startem. 
Na základě přání běžkyň bude v letošním 
ročníku do závodu zařazena trať na 8600 m 
v kategoriích žen.

Karel Formánek
TJ Butoves
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