
Připravované	akce
Butovský	Halloween

Zveme všechny příznivce strašení, strašidel 
a dýnobraní v sobotu 29. 10. 2016 v 15 hod. 
do Butovanky. Čeká nás dlabání dýní, 
soutěže, výroba masek a lampionový 
průvod.
S sebou si vezměte dýně a věci na dlabání, 
svíčky, lampion a strašidelný kostým.

Zvou Ženy pro Butoves.

Podzimní	posezení	
a	tanec

Klub   seniorů   Butoves Vás srdečně zve 
na odpolední čaje, které se konají v sobotu 
19. 11. 2016 od 15 hodin v Butovance. 
K poslechu a tanci bude hrát jako obvykle 

oblíbené DUO  DECENT. Rádi mezi sebou 
přivítáme všechny příznivce dobré zábavy.

Klub Seniorů Butoves

Adventní	dílny
Tradiční adventní dílny se budou konat v 
sobotu 26. 11. od 15:00 na sále  Butovanky. 
Budeme vyrábět adventní dekorace dle 
návodu nebo vlastních nápadů. Připraveny 
jsou i dílničky pro děti. Probíhat bude výstava 
adventních dekorací, přineste nám ukázat 
vaše již vyrobené dekorace.

Rozsvícení	vánočního	
stromečku

se bude konat první adventní neděli  27. 11. 
2016. 
Pokud máte zájem vystupovat na akci 
a pravidelně se účastnit zkoušek každý 
týden ve středu, přihlaste se prosím 
I. Nyčové nebo M. Neufussové.
Začínáme od 26. října v 17 hodin.

Ženy pro Butoves

Prodej	křovinořezu
Obec Butoves prodává křovinořez značky 
Husqvarna, typ 343R zakoupený v roce 
2011, určený k opravě. Závada spočívá 
v zadřeném motoru, odhadovaná cena 
opravy je 6 500,‐ Kč v autorizovaném 
servisu. Zájemci o koupi křovinořezu si ho 
mohou prohlédnout v úředních hodinách 
každé úterý od 17 do 18 hod. na obecním 
úřadě. Prodán bude nejvyšší nabídce. 
Obálky s nabídkou můžete přinést nebo 
zaslat na adresu obecního úřadu, obálku 
zřetelně označte nápisem Křovinořez. 
Uzávěrka je 15. 11. 2016 v 17:30. 

 Ohlédnutí
22.	akce	Klubu	seniorů	

Zájezd	Kuks	
10. září 2016 ‐ 10. výročí slavnosti vína

 Podle plánu a na základě pozvánek a výzvy 
v tisku se na zájezd přihlásilo 29 členů klubu 
a 7 nečlenů. Ihned jsem navázal prostřednictvím 
mailu kontakt s organizátorkou slavností paní 
Markétou Novotnou, která ochotně poskytla 
veškeré informace a nabídla zajištění vstupenek 
v předprodeji a zařídila povolenku pro vjezd 
autobusu až k Hospitalu. Po dohodě nám 
vstupenky v hodnotě 7.200,‐ Kč předala 
u benzinové čerpací stanice v Ostroměři.

V sobotu ráno v 7 hodin jsme se sešli 
na křižovatce u Škaloudů, protože cesta 
přes Butoves je v rekonstrukci. Autobus se 
známým řidičem panem Škaloudem nás 

přes Milíčeves, Popovice a Jičín bezpečně zavezl 
do Kuksu přímo k Hospitalu. U pokladny jsme 
za vstupenku obdrželi skleničku s emblémem 
Hospitalu. 
Na nádvoří v 9 hodin zahájil slavnosti moderátor 
pan Karlík, který nás průběžně seznamoval 
s programem. Na nádvoří bylo několik stánků 
různých vinařských společností, které nabízely 
ochutnávku vína za žetony, které jsme si za 10,‐
Kč zakoupili u pokladen. Dále jsme se mohli 
projít řemeslným jarmarkem a zakoupit si 
občerstvení či suvenýry. V 10 hodin byly 
otevřeny takzvané "vinné lázně", kde jsme 
mohli podle libosti ochutnávat bílé či červené 
víno zdarma. Na 10.30 h jsem zajistil prohlídku 
Hospitalu s průvodcem. Po ukončení prohlídky 

Úvodní	slovo	starosty
Vážení spoluobčané,

další rok se nám blíží ke konci a rád bych Vás 
seznámil s důležitými informacemi. 
Velká rekonstrukce asfaltového povrchu včetně 
výměny a zpevnění podloží byla dokončena. 
Akce byla plně financována Královéhradeckým 
krajem, kde nám s tím velmi pomohl pan Josef 
Dvořák (radní Královéhradeckého kraje 
pro oblast investic). 
  Obec navazuje dostavbou chodníků a dešťové 
kanalizace v určených částech obce. Dešťová 
kanalizace je dle projektu dokončena a plně 
funkční, nemovitosti jsou napojené. Úsek, který 
byl zrealizován, je dostatečně dimenzovaný, až 
dle slov projektanta předimenzovaný. Právě to 
bylo naším cílem, aby při přívalových deštích 
byly dotčené nemovitosti ochráněné co možná 
nejlépe. Byl jsem hodně dotazován, proč nebyl 
zrealizován úsek kanalizace od Rajmových 
k Círovým, ale nakonec jsme zjistili, že by do této 
kanalizace byl napojen pouze jeden rodinný 
dům (napojení tohoto domu je řádně zajištěno), 
a tak obec ušetřila více než 300.000,‐ Kč 
bez DPH (dle kalkulace firmy Obis s.r.o.), které 
mohou být využity v budoucnu účelněji. 
I situace na druhém konci obce u Škaloudových 
je dle mého názoru dostatečně vylepšena. 
Došlo k výměně stávajícího nevyhovujícího 
potrubí (malý průměr a potrubí zanesené) 

a přidal se navíc jeden odtok pro zkapacitnění 
dešťové kanalizace, protože se sem stéká voda 
z nové zástavby a dalších nemovitostí. Tento 
úsek musel být dobře vyřešen, aby mohla voda 
odtékat a co nejméně ohrožovala přilehlé 
nemovitosti.
  Stavba chodníků se prozatím odkládá na příští 
rok, protože jsme v letošním roce nezískali 
dotaci, a tak se připravujeme na nové kolo 
žádostí. Nová žádost bude rozšířena o výměnu 
zámkové dlažby u prodejny potravin, kde bude 
i místo pro přecházení až k autobusové zastávce 
a na druhé straně komunikace bude chodník 
od místa pro vystupování z autobusu až 
k hasičské zbrojnici.
  Nový povrch silnice má i své nevýhody a to 
zejména zvýšenou rychlost projíždějících 
dopravních prostředků. Tuto situaci jsme řešili 
se Správou a údržbou silnic KHK a Policií ČR, 
a l e  ř e k l i  n á m ,  ž e  n e p o v o l í  i n s t a l a c i 
zpomalovacích pásů, retardérů apod. Povolí 
pouze radar s ukazatelem rychlosti nebo 
podobná řešení. Proto jsme u Dopravního 
inspektorátu J ič ín,  Pol ic ie Č R  zažádal i 
o nepravidelné měření radarem a bylo nám 
vyhověno. Bohužel ani jiná řešení snížení 
rychlosti neukázněných řidičů nám zatím nebyla 
povolena (např. změna přednosti v jízdě).
  U prodejny potravin je nainstalována nová 
úřední deska. Je otočena tak, aby bylo možno si 
ji v klidu přečíst a nestát téměř jednou nohou 

v silnici. 
  U prodejny také dojde k pokácení přerostlých 
smrků a redukci dřevin u laviček. Na místě smrků 
bude u prodejny zasazen jeden strom o velikosti 
cca 3 metry, který bude sloužit také jako vánoční 
stromeček. 
  Na návsi byla rekonstruována Boží muka 
a zvonička, u které došlo k malému opravení 
a k nátěru, stávající stříška je oplechována mědí. 
  Dále je již dokončeno stání pro kontejnery 
u prodejny potravin, kde byly doplněny dva 
nové kontejnery a to na plast a papír. Stávající 
situace byla nedostatečná. Ke kontejnerům je 
možno také přejít přes nakládací rampu 
u prodejny, kde je malé schodiště (třeba 
v případě nepříznivých podmínek počasí).
S pozdravem

Bohumil Zach
starosta obce

Připravované	akce
22. 10. Výlet Dobruška  Kulturní výbor
22. 10. Odpolední čaje  KSB
29. 10. Butovský Halloween Ženy Butoves
4. 11. Odpolední čaje KSB
19. 11. Podzimní posezení  KSB
26. 11. Adventní dílny Kulturní výbor
27. 11. Rozsvícení stromku Ženy Butoves
Na konci listopadu Bowling v Sedmihorkách 
s TJ Butoves
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Souhrn	usnesení	zastupitelstva	obce	Butoves
18. zasedání zastupitelstva ‐ 28. 6. 2016
Dne 31. 5. 2016 rezignoval na svůj mandát pan René Neufuss, dne 28. 6. 2016 pan Luděk 
Kunčík před zastupitelstvem obce složil slib a stal se zastupitelem obce Butoves
Schváleno:
 Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje ve výběrovém řízení na dešťovou kanalizaci a 

chodníky pořadí firem tak, jak ho předložila hodnotící komise. Vítězem se stala firma Obis 
s.r.o.,IČ:60933682 s cenou 1 472 566,‐ Kč bez DPH

 Záměr na směnu pozemků p. č. 192/4 o výměře 225 m2 vzniklé z p. č. 192 ve vlastnictví 
obce Butoves a p. č. 135/16 o výměře 215 m2 vzniklé z p. č. 135/14 ve vlastnictví paní Marie Vikové

 Závěrečný účet a zpráva z auditu za rok 2015.
 Účetní závěrka za rok 2015 a převod výsledku hospodaření ve výši 1.331.156,25 z účtu 431 na účet 432
 Přijetí dotace dle Rozhodnutí ministerstva Zemědělství reg. č. 364/2016‐17250Bl na o obnovu křížku na návsi ve výši 60 000,‐ Kč
 Uzavření smlouvy o dílo na obnovu křížku na návsi s Vítem Kotrbáčkem, IČ: 68492731
 Smlouva o poskytnutí dotace 12 500,‐ Kč s TJ Butoves z. s., Butoves čp. 45
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. j. 58846/2014‐O25 s Českými dráhami a.s., IČ: 70994226 na parcele p. č. 153/2.
 Zastupitelstvo obce Butoves volí předsedkyní kontrolního výboru paní Ivetu Nyčovou.
 Zastupitelstvo obce Butoves volí členy kontrolního výboru paní Magdalénu Neufussovou a Danu Vohánkovou.
 Umístění stavby rodinného domu O. Chotěbora na p. č. 164/5 dle předloženého výkresu.
 Uzavření pojistné smlouvy s D.A.S. Rechtsschutz AG, za 9.650,‐ Kč/rok ‐ nabídku právní ochrany pro obec, zastupitele a zaměstnance 

obce
 Odměna pro pracovníka za pokos zeleně a úklid veřejných prostranství p. Mydláře ve výši 75,‐ Kč/hod.
 Prodloužení dohody o realizaci výkonu trestu veřejně prospěšných prací se sl. Bednářovou do 24. 6. 2017.

19. zasedání zastupitelstva ‐ 11. 8. 2016
Schváleno:
 Smlouva na směnu pozemků p. č. 192/4 o výměře 225 m2 vzniklé z p. č. 192 ve vlastnictví obce Butoves a p. č. 135/16 o výměře 215 m2 

vzniklé z p. č. 135/14 ve vlastnictví paní Marie Vikové, parcely jsou rozdělené dle 
geometrického plánu číslo 191‐693/2015

 Smlouva o poskytnutí dotace 2 000,‐ Kč s M. Havelkou, Butoves čp. 72 na Butovský 
bramborák.

 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 20160463 s Českou republikou ‐ správou 
státních hmotných rezerv.

 Dodatek č. 1 ke smlouvě na odpojení od kanalizačního řadu.
 Rozpočtová opatření č. 3/2016.
 Provedení částí 3 ks přípojek na splaškovou kanalizaci za hranu komunikace.



hudby Duo Decent měly prodáno 43 
vstupenek, a protože kolem 18. hodiny 
přišlo ještě 7 zájemců o dobrou zábavu 
( zaseda l i  ve  vo lebn ích  komis ích) , 
za z n a m e n a l i  j s m e  re ko rd n í  ú ča st 
50 tanečníků.
Ani volby ani nepříznivé počasí tentokrát 
účast neovlivnily. Sál byl jako obvykle velmi 
pěkně připraven ‐ na stolech květiny 
a zatopeno. I to přispělo jistě k tomu, 
že se všichni velmi dobře bavili.
Po hymně klubu pořadatel vyhlásil sólo 
pro paní Jitku Hakenovou (manželka 
hudebníka), která začátkem tohoto měsíce 
oslavila své kulatiny. Za klub jí byl předán 
zmrzlinový pohár. Protože 8. října oslavují 
svátek Věry, patřilo další sólo dvěma 
přítomným Věrám.
Abychom si zavzpomínali na naše mladá 
léta a na první kroky v tanečních, pozval 
pořadatel přítomné na sál, aby si zatančili 
mazurku. Většina přítomných výzvu přijala 
a tanec ukončila potleskem.
V dobré zábavě všichni pokračovali 
do 19 hodin.
Příští čaje v sobotu 22. října v 15 hodin.

 Zdeněk Jiránek

Drakiáda	se	vydařila
V neděli 16. října jste nad polem na Jezeře 
za Butovsí mohli spatřit poletovat osm 
krásně barevných draků různých tvarů 
a velikostí. Ženy pro Butoves uspořádaly 
třetí ročník Drakiády. První termín nevyšel 
pro deštivé počasí, ale tato neděle byla 
na setkání butovských dětí a jejich rodičů 
příznivá. Společně strávili velice příjemné 
odpoledne. Všichni se se svými draky řádně 
proběhli a za to si zasloužili odměnu 
v podobě opékaných špekáčků. Každý si 
za účast na Drakiádě odnesl diplom, i sladká 
odměna byla. 

Iveta Nyčová

Noc	na	hvězdárně
Z 27. 9. na 28. 9. 2016 se konala akce 
TJ Butoves "Noc na hvězdárně" v Centru 
přírodních věd ‐ hvězdárně Jičín. Sešli jsme se 
v hojném počtu, prohlédli si prostory 
a  zahradu hvězdárny.  Potom jsme s i 
na ohýnku opekli buřty a pokračovali v zábavě 
v sále hvězdárny. Pan Šviha nás krátce 
i n f o r m o v a l  o  p ř e s t a v b ě  h v ě z d á r n y 
a základech astronomie. Na nejmenší 
účastníky čekaly pohádky o Rákosníčkovi 
a velkém vozu nebo o velkém a malém psu. 
Poté jsme pozorovali oblohu na terase 
a v kopuli hvězdárny. A co jsme viděli? Úplně 
všechno ‐ planety, souhvězdí, hvězdokupy, 
galaxie. Protože byly ideální podmínky a jasná 
noc. Tak příští rok zase na hvězdárně.

Kateřina Jandová

Sdělení	občanům	
Butovse	týkající	se	
směsného	odpadu

Dva černé kontejnery na směsný odpad 
u bytovky slouží pouze občanům, kteří bydlí 
v č.p. 59, 60, 61, kteří si za ně řádně platí. 
Proto prosíme ostatní  občany,  aby 
nevhazovali odpadky do dvou černých 
kontejnerů u bytovky. 
Děkujeme za pochopení.

Hana Kopalová

Kontrola	kotlů
	do	konce	roku	2016	

Dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. 
musí být do konce roku 2016 každý 
teplovodní kotel na tuhá paliva připojený 
na topnou soustavu od 10 ‐ 300 kW příkonu 
zkontrolován odborně způsobilou osobou 
proškolenou výrobcem. Tato povinnost se 
vztahuje i na nově zakoupené kotle. 
Při kontrole dojde k posouzení stavu kotle, 
stavu komína, kouřovodu, zapojení kotle 
a topného systému. Proto před samotnou 
kontrolou vše řádně vyčistěte. Zjistíte‐li 
při čištění, že je třeba některé díly vyměnit, 
nahlaste prosím jejich seznam technikovi, 
aby vám je mohl přivézt a zároveň vyměnit. 
Proto, aby kontrola kotle podle zákona 
o ochraně ovzduší skončila s kladným 
hodnocením, musí být kotel a celý systém 
(keramické tvarovky, rošty, regulační prvky 
atd.) v pořádku z pohledu bezpečnosti 
provozu a plné funkčnosti. 
Servisní technik musí vždy přijet ke kotli, 
který je ve studeném stavu. Po jeho kontrole 
musí provést zatopení a překontrolování 

jeho funkčnosti. Nezapomeňte proto, že je 
třeba mít připravené dostatečné množství 
předepsaného paliva, které je uvedeno 
na výrobním štítku kotle a v návodu 
k obsluze. Při kontrole předložte vždy návod 
k obsluze ke kotli.
Kontrola vyplývá ze zákona a je povinná. 
První kontrola musí proběhnout nejpozději 
do 31. prosince 2016. Po tomto datu by měl 
být každý provozovatel kotle schopen 
na vyžádání obecního úřadu předložit 
doklad. 

Smlouva	o	odvádění		
odpadních	vod

Žádáme všechny občany, kteří jsou připojeni 
na splaškovou kanalizace a doposud nemají 
uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních 
vod s obcí Butoves, aby si vyzvedli smlouvu 
na obecním úřadě v úředních hodinách 
každé úterý od 17 do 18 hod. Tato smlouva 
vychází z podepsané smlouvy o smlouvě 
budoucí, kde jste se zavázali podepsat tuto 
smlouvu do šesti měsíců od napojení na 
splaškovou kanalizaci. Občané, kteří si již 
smlouvu vyzvedli ,  j i  mohou přinést 
podepsanou tamtéž.

Kontejner	na	
velkoobjemový	odpad

Kontejner na velkoobjemový odpad 
z domácností bude přistaven na návsi 
o prodlouženém víkendu od 28. do 30. 
října. Velkoobjemový odpad je např. starý 
nábytek (křesla, židle, skříně, válendy atd.), 
podlahové krytiny (koberce, linolea), 
umyvadla, toalety apod.
Do velkoobjemového odpadu NEPATŘÍ 
elektrospotřebiče (ledničky, televize, rádia 
apod.), pneumatiky, stavební odpad ani 
bioodpad.

Pronájem	restaurace	
Butovanka

Zastupitelstvo obce Butoves na svém 
20. zasedání dne 18. 10. 2016 schválilo níže 
uvedený záměr:
Pronajmout restauraci Butovanka (čp.62)
Nájemné ve výši 1Kč/rok, za podmínky 
otevírací doby alespoň 3 dny v týdnu 
minimálně od 18:00 do 21:00 hod (pátek, 
sobota, neděle). Prosím oslovte své známé, 
jestli by někdo neměl zájem provozovat naši 
Butovanku.

Vyhodnocení	ankety
V minulém čísle zpravodaje jsme si pro Vás 
připravili anketu na téma budoucího využití 
pozemku obce u ČOV. Bohužel jsme od Vás 
dostali pouze 14 odpovědí. Trochu jsme 
doufali, že se Vás zapojí více. Výsledek 
ankety je následující:

1) Klidová zóna s rybníčkem 5
2) Sběrný dvůr 4
3) Nechat stávající stav 4
4) Sportovní hřiště 1
5) Jiné využití 0

si program stanovil každý individuálně. 
(Ve 13 hodin kaskádové schodiště zámku ‐ 
slavnostní puštění vína jako za časů hraběte 
Šporka či vystoupení spolku historických 
tanců z Hradce Králové). Dohodli jsme se, 
že se všichni sejdeme u pódia před 14. 
hodinou, kde se uskuteční koncert Báry 
Basikové a skupiny Medicimbal. Na místě 
jsme se dohodli, že ukončíme návštěvu 
slavností po jejím vystoupení a autobus 
odjede v 15 hodin. Všichni se ukázněně 
včas dostavili a autobus nás přes Dvůr 
Králové, Bělohrad, Úlibice, Butoves, 
Milíčeves a Jičín dopravil domů.
I když po celou dobu se na obloze neobjevil 
ani mráček a místy bylo až nesnesitelné 
vedro (teplota se ve stínu pohybovala 
kolem 30°C),  byl i  všichni účastníci 
spokojeni a mohu konstatovat, že se zájezd 
vydařil.

 Zdeněk Jiránek

Butovský	kros	2016
9. 7. 2016 se za rekordní účasti 164 
přihlášených běžců konal 18. ročník 
Butovského krosu, 8. ročník Memoriálu 
Karla Formánka. 
V  dětských  kategor i í ch  běže lo  67 
a v dospělých kategoriích 97 běžců. Z toho 
19 ve volné kategorii "Běh pro všechny‐ 
sám proti sobě" a 6 běžkyň v nově otevřené 
kategorii "Železná žena" na dlouhé 
"mužské trati"(8 600 m) dekorované 
hodnotnými cenami a trofejí pro vítězku. 
Tři závodníci běželi ve dvou kategoriích.
Závod byl, jako již každoročně, kvalitně 
obsazen běžci figurujícími na dlouhých 
mezinárodních tratích a okořeněn účastí 
několikanásobné olympioničky, druhé 
z olympijských her v Sarajevu 1972 v běhu 
na lyžích, paní Blankou Paulů a účastnicí 
Olympijských her 2014 v Soči Karolínou 
Grohovou opět na běžkařské trati.

Byl stanoven nový traťový rekord na hlavní 
trati 8 600 m za 29:01 minuty Jiřím 
Millerem z AC Mladá Boleslav.
Zvláštní ocenění patří borcům z kategorie 
nad 70 let, kterých se závodu zúčastnilo 
pět, zvlášť panu Františku Bémovi z AC 
Slovan Liberec, který je ročník narození 
1927!
O rostoucí popularitě našeho běhu, mimo 
jiné, svědčí i stále větší vzdálenosti odkud 
k nám účastníci dojíždí. Ve startovní listině 
najdeme, kromě okresních lokalit, i běžce 
z Prahy, Liberce, Jablonce, Vrchlabí, 
Tanvaldu, Říčan, Nového Města nad 
Metuj í ,  Černož ic ,  Ve lkých Hamrů, 
Trutnova, Plzně, Loun, Děčína….
Jsem rád, že i přes rostoucí počty kvalitních 
běžců se závodu stále účastní i místní 
závodníci z Butovse. V letošním ročníku: 
Milan Havelka ml., Eliška Grohová, Adélka 
Bubeníková, Adam Havelka, David Mucha, 
Kristýna Hrdá, Aneta Rajmová, Radim 
Kuncl, Ester Marie Neufussová, Jan 
Voborník, Karel Formánek, Jan Fiala, Jan 
Volek, Petr Janda, Aleš Vohánka, Josef 
N o v á k ,  R o m a n  M y d l á ř,  Ve r o n i k a 
Mydlářová, Lucie Jandová, Šárka Kunclová. 
Za úspěšnou organizaci, hladký průběh 
závodu a opět lepší propagaci Butovského 
krosu musím poděkovat sponzorům ‐ obci 
Butoves, restauraci Butovanka a především 
všem organizátorům, kteří kromě dokonale 
odvedené práce v průběhu závodu věnují 
na zorganizování našeho úspěšného běhu 
nemálo ze svého volného času.

 Za TJ Butoves Karel Formánek

Taneční	zábava
V sobotu 30. července se konala letní 
taneční zábava, pořádaná Obcí Butoves 
společně s kulturním výborem.
Od 20 hodin rozezněl své hudební nástroje 
pan Stanislav Dejl, který hrál již v minulých 
letech na mnoha tanečních zábavách v naší 
obci.
Na taneční zábavě se sešli všichni ti, kteří si 
přišli zatančit a pobavit se ve velmi horké 
letní noci.

Za potlesku se hodinu před půlnocí 
na parketě objevilo šest skvělých tanečníků 
(J. Formánková, L. Vaníčková, V. Mydlářová, 
M. Karešová, J. Jiránková a K. Formánek 
ml.). Taneční skupina zatančila na hit z filmu 
Pomáda ‐ "Náš auťák". Po vydařeném 

vystoupení bylo tanečníkům poděkováno 
nejen bouřlivým potleskem, ale i předány 
malé dárky. Chtěla bych touto cestou 
poděkovat všem vystupujícím tanečníků 
za krásné zpestření večera.
  Zábava dále pokračovala v příjemné 
a t m o s fé ř e  s  h u d e b n í m i  p ř í d av k y 
i po půlnoci. 
  Pro velký úspěch bychom rádi letní 
taneční zábavu uspořádali i v příštím roce.

  Vendula Musilová 

Butovský	bramborák
13. srpna se uskutečnil již 7. ročník 
oblíbeného klání Butovský bramborák. 
D o  s o u t ě ž e  o  n e j s y m p a t i č t ě j š í 
bramborovou placku zasáhlo sedm týmů. 
Porotou se stal každý z více jak 350 
návštěvníků, kteří neměli jednoduchý úkol. 
Soutěže se zúčastnily tři domácí týmy 
a po jednom týmu z Kopidlna, Slatin, 
Milíčevsi a Třtěnic. Po hlasování, které bylo 
neuvěřitelně vyrovnané, se vítězem stalo 
družstvo ze Slatin s názvem Slatinské trio. 
Cena poroty byla udělena týmu Modrá je 
dobrá pod vedením Marušky Karešové. 
Výborné počasí, soutěže a malování 
na obličej pro děti, dobré jídlo, pití, 
soutěžící a organizace podtrhli dokonalost 
celé akce. Moc děkujeme všem, kteří nám 
během víkendu pomohli. Za rok se budeme 
těšit na další ročník. 

Milan Havelka

24.	akce	Klubu	seniorů
Odpolední	čaje

V pátek 7. a v sobotu 8. října se občané sešli 
ve volebních místnostech, aby zvolili 
krajské zastupitele a senátory, a někteří 
naši členové klubu zasedali ve volebních 
komisích, musely se místa u pokladny 
ujmout paní Mádlová a paní Horáková 
a vedly si velmi úspěšně, o čemž svědčí to, 
že  při zahajovací znělce naší  oblíbené
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