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Souhrn usnesení zastupitelstva obce Butoves
20. zasedání zastupitelstva ‐ 18. 10. 2016
Schváleno:
 Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2016.
 Zastupitelstvo obce Butoves volí členem kulturního a sociálního výboru p. Márii Karešovou.
 Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kupní smlouvu na byt č. 61/10 v čp. 61 s Šárkou
Lojdovou, bytem čp. 61 Butoves, s kupní cenou 421 790,‐ Kč a pověřuje starostu Bohumila
Zacha jejím podepsáním.
 Zastupitelstvo obce Butoves pověřuje starostu Bohumila Zacha uzavřením smlouvy
na dodávku plynu pro restauraci Butovanka čp. 62 se společností Energie ČS a.s.
 Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje záměr pronajmout restauraci Butovanka za 1,‐ Kč/rok, za podmínky otevírací doby alespoň 3 dny
v týdnu minimálně od 18:00 do 21:00 hod (pátek, sobota, neděle).
21. zasedání zastupitelstva ‐ 23. 11. 2016
Schváleno:
 Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje návrh schodkového rozpočtu na rok 2017 s příjmy 2 714 401 Kč a výdaji 2 995 700 Kč, rozdíl 281 299,‐
Kč bude kryt z přebytků hospodaření z minulých let.
 Zastupitelstvo obce odkládá směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na další jednání zastupitelstva obce.
 Zastupitelstvo obce Butoves stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
kompetenci starosty obce k provádění rozpočtového opatření v posledním dni kalendářního roku v neomezeném rozsahu každý rok a to pouze
do konce volebního období.
 Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje podání žádosti do dotačního programu Královéhradeckého kraje 17POV01 a 17POV02.
 Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje nájemní smlouvu na pronájem čp. 62 s p. Márií Krausovou bytem Zahradní 44, 507 03 Vysoké Veselí
za nájemné 1000,‐ Kč/ měsíc a pověřuje starostu Bohumila Zacha jejím podepsáním.
 Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje žádost TJ Butoves s umístěním sídla TJ Butoves, IČ: 64816338 v nemovitosti na adrese Butoves 47,
506 01 Jičín a pověřuje starostu Bohumila Zacha podepsáním souhlasu.
 Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2016.
 Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vydání poukázek v hodnotě 500,‐ Kč pro osamělé osoby nad 70 let.
22. zasedání zastupitelstva ‐ 20. 12. 2016
Schváleno:
 Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje schodkový rozpočet na rok 2017 s příjmy ve výši 2 717 801,‐ Kč a výdaji ve výši 3 007 700,‐ Kč, schodek
rozpočtu bude kryt přebytky finančních prostředků z předchozích let. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu.
 Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje, že přesuny mezi jednotlivými položkami uvnitř paragrafu při jeho nepřekročení jsou v pravomoci
starosty a účetní obce.
 Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a ruší tímto předcházející směrnici schválenou
usnesením 6/Z12/2015.
 Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje přílohu č. 5 k obecně závazné vyhlášce obce Butoves č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad, kterou
se stanoví výše poplatku za komunální odpad pro rok 2017.
 Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje kalkulaci ceny stočného pro rok 2017.
 Zastupitelstvo obce Butoves jmenuje inventarizační komisi ve složení: předsedkyně p. Rajmová, členky p. Havelková a p. Viková.
 Zastupitelstvo obce Butoves schvaluje vyřazení majetku ve výši 5.331,‐ Kč z operativní evidence k čp. 62 dle návrhu finančního výboru.

Připravované akce
1. PLES Klubu seniorů
Butoves
se koná v sobotu 21. ledna
2017, hraje Duo Decent.
Začátek v 15 hodin,
rezervace míst k sezení
na tel. 725 027 11
Zdeněk Jiránek

Ples TJ Butoves
Srdečně Vás zveme 28.1. od 20.00
do Butovanky na Ples TJ Butoves. K tanci
a poslechu bude hrát Formace Music Band.
Jako již tradičně je pro všechny návštěvníky
připravena bohatá tombola.
Upřímně se těšíme na Vaši účast ‐
Organizační výbor TJ Butoves

Turnaj v mariáši

Dětský karneval

klub seniorů Vás zve na 18. ročník
Memoriálu Jardy Kulhánka v Křížovém
mariáši, který se bude konat 8. dubna
v Butovance. Prezentace začíná v 8:00,
zájemci o hru se mohou hlásit p. Jiránkovi

zveme všechny děti na rej masek dne 18.2.
od 15:00 do Butovanky. Děti si užijí spoustu
soutěží a tancování.

Lyžařský výcvik
TJ Butoves
KDY: 26. 2. 2017 – 5. 3. 2017
K D E: Horní Malá Úpa, chata Satelit
(www.boudagrizzly.cz)
CENA: 382 Kč plná penze, vleky: 150 Kč na půl
dne, k dispozici i lyžařský instruktor
V případě dostatečného počtu zájemců bude
objednán autobus.
Odjezd v 9.00 od obchodu COOP v Butovsi.
K závazné přihlášce vybíráme zálohu 1000 Kč.
Pro veškeré informace se obraťte na Kateřinu
Jandovou, Butoves 74, tel.: 728 774 445
nebo René Neufuss tel.: 723 300 550.

Sdělení obecního úřadu
Do 31. 1. 2017 nahlaste na obecní úřad
nebo na email:obec@butoves.cz počet
bydlících za každou nemovitost
pro potřeby výpočtu stočného, a to pouze
v případě, že není počet osob stejný jako
p ř i h l á š e nýc h k t r va l é m u p o by t u .
V průběhu února Vám bude vystavena
faktura s údaji o platbě stočného. Toto
sdělení se netýká obyvatel bytovky, za tu
nám to nahlásí výbor SVJ.
Platby za komunální odpad a psy můžete
platit každou lichou neděli od 9:00
do 10:00 na obecním úřadě tj.: 22. 1., 5. 2.,
19. 2., 5. 3., 19. 3. a 2. 4. nebo převodem
na účet obce č. ú.: 3242582369/0800
variabilní symbol je číslo popisné.
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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych Vám úvodem popřál hodně zdraví
do roku 2017 a ať se nám stále daří budovat
naši vesničku do krásy. Náměty a další
výzvy nám jakoukoli cestou pište, říkejte a
volejte.
Největší investiční akcí tohoto roku je
dobudování chodníků. Jedná se o úsek
od Rajmov ých k Círov ým s místem
pro přecházení na druhou stranu, kde se
od Horákových půjde k novostavbě pana
Vencla, další část je od hasičské zbrojnice až
k p. Rejmontovi, kde bude chodník
zakončen zvýšenou části pro vystupování
z autobusu. Druhá část chodníků bude
od Bubeníkových k Fialovým za roh.
O dotaci jsme požádali znovu Státní fond
dopravní infrastruktury na většinu

chodníků, výše dotace je 80%. Na menší
část u Fialových jsme požádali o dotaci 50%
Královéhradecký kraj, na tento úsek nelze
žádat SFDI, protože chodník nemá v celé
délce předepsanou šířku. Se stavbou
budou určitá omezení pro občany, kteří
sousedí s budoucí stavbou, ale určitě to
po domluvě se stavbyvedoucím firmy Obis
s.r.o. zvládneme a občany poinformujeme
včas o všech omezeních. Celková cena díla
je 1 460 500,‐ Kč, z toho máme požádáno
o dotace ve výši 1 096 171,‐ Kč.
Královehradecký kraji jsme také odeslali
žádost o dotaci na rekonstrukci požární
nádrže. Dali jsme na doporučení odborníků
a plánujeme potáhnout vnitřek nádrže a
kousek okraje odolnou fólií, která zabrání
dalšímu poškození původního betonu,
na schodech bude mít fólie protiskluzovou

Ohlédnutí
Výlet na pevnost
Dobrošov
a do Dobrušky
V říjnu obec Butoves a Kulturní výbor
uspořádali výlet na pevnost Dobrošov. Zde
jsme měli domluvenou velkou prohlídku
celého areálu s průvodcem. Prohlídka byla
velmi zajímavá a poučná. Byl nám
zpřístupněn i normálně zavřený srub Jeřáb.
Zde nám průvodce nastínil použité postupy
a technologie tehdejších stavebních prací.
Potom jsme se přesunuli do hlavního
dělostřeleckého srubu Zelený, kde jsme
sestoupili do podzemí asi v hloubce 35m.
Po prohlídce podzemních prostor jsme se
podzemní chodbou přesunuli
d o p o s l e d n í h o o b j e k t u p r o h l í d k y,
do pěchotního srubu Můstek. Tam jsme
museli vyšlápnout asi 145 schodů zpět
na povrch.
Potom jsme se autobusem přesunuli

do města Dobruška, kde byla zajištěna
exkurze místního pivovaru Rampušák. Zde
jsme prošli kompletní provoz pivovaru a byl
nám vysvětlen podrobný postup výroby
místního piva Rampušák.
Výlet jsme zakončili posezením v místní
hospůdce a ochutnávkou zdejšího piva.
Irena Dobrocká

Turnaj v bowlingu
26. 11. 2016 uspořádala TJ Butoves pro své
členy i veřejnost v Sedmihorkách u Turnova
turnaj v bowlingu, kterému předcházel cca

úpravu. Rádi bychom udrželi dál pro naše
občany možnost letního koupání.
Rád bych doplnil poslední zpravodaj
o poděkování ještě panu Otakaru Rumlovi
za pomoc při dojednávání oprav silnice.
S pozdravem
Bohumil Zach
starosta obce

Připravované akce
21. 1.
28. 1.
11. 2.
18. 2.
25. 2.
4. 3.
18. 3.
24. 3.
8. 4.

1. seniorský ples
KSB
Ples TJ Butoves
TJ Butoves
Čaje
KSB
Dětský karneval
Kulturní výbor
Country bál
KSB
Čaje
KSB
Čaje (Josefům a ženám) KSB
Posezení
KSB
Turnaj v mariáši
KSB

7‐ti kilometrový pěší výlet z Turnova
přes rozhlednu Hlavatice, zámek Valdštejn
do Sedmihorek. Pochodu se zúčastnilo 14
dospělých i dětí a samotného turnaje
v bowlingu 43 členů i nečlenů TJ Butoves,
ve kterém byl vítěz každý, který se zúčastnil.
Tato akce byla příjemným setkáním občanů
Butovse se sportovním i kulturním vyžitím,
za příjemného počasí před koncem roku.
Tento turnaj se konal již podruhé a zdá se,
že by se mohl stát tradicí pro všechny
občany Butovse, kteří budou mít zájem
prožít příjemný den.
Karel Formánek

Adventní dílny s účastí
Smíšeného pěveckého
sboru Smetana

Rok utekl a nastal adventní čas, již tradičně
jsme se sešli v Butovance, abychom
společně zahájili jedno z nejkrásnějších
období roku. Závěr listopadu patří nejen
v dětských očích k tomu poslednímu kroku
k nejkrásnějšímu měsíci v roce, neboť
prosinec je měsícem mnoha krásných
tradic, které vyvrcholí na Štědrý den.
Adventní atmosféru za zvuku koled, vůně
jehličí, cukroví a "svařáku" jsme v Butovsi
načerpali v sobotu 26. listopadu
v Butovance. Společně jsme se pustili
do výroby adventních dekorací, v šikovných
rukou vznikaly jutové věnečky a věnečky
z chvojí. Veliké oblibě se těšila výroba
s v í c í n k ů z d o b e n ý c h u b r o u s ko v o u
technikou.
Děti se bavily s kamarády a pochutnaly si na
cukroví, vyrobily si stromeček z papíru
a ozdobily perníčky.
Dílny vyvrcholily vystoupením Smíšeného
pěveckého sboru Smetana, kterému patří
velké poděkování za krásný zážitek a čas,
který nám členové sboru věnovali.
Připravena byla i výstava dekorací a malé
občerstvení. Všem děkujeme za krásnou
atmosféru a společně strávený čas.
Pavlína Havelková

p ro s i n c o vé a kc e ( M i ku l á š s ké č a j e
i rozloučení s rokem 2016), konají.
V sobotu odpoledne se za pěkného
slunečného počasí sešlo v Butovance 50
zájemců o dobrou zábavu. V lokále je vítal
ozdobený vánoční stromek a v sále
a na stolech vánoční výzdoba. U pokladny
do připraveného koše za poplatek 5 Kč
příchozí zanechávali dárky pro své blízké,
které doručí Mikuláš. Přesně v 16 hodin
za zvuku fanfár vtrhli do sálu dva čerti
a za nimi důstojně kráčel za doprovodu
anděla Mikuláš, kterého za potlesku
přivítali všichni účastníci. Připravené dárky
postupně rozdával Mikuláš nebo anděl.
Odchod aktérů doprovodil potlesk všech
přítomných. Poděkování zaslouží paní
Karešová, která akci na požádání připravila.
Od pořadatelů všichni aktéři dostali
čokoládu a vybrané peníze.

Asi po půlhodině pokračovala zábava.
Radost z toho, že manželé Krausovi
zůstávají a jako poděkování za velmi pěkně
vyzdobený sál, se souhlasem všech
přítomných, jim pořadatelé vyhlásili sólo.
Během zábavy si 58 členů zakoupilo
vstupenky na rozloučení s rokem 2016 dne
29. prosince. V hodnotě vstupenky za 200,‐
Kč je večeře dle výběru a slavnostní
přípitek.
Na závěr odpoledních čajů pořadatelé
oznámili po dohodě s hudebníky, že uvítání
roku 2017 se uskuteční v sobotu 21. ledna
jako PLES.
Zdeněk Jiránek

Sbor dobrovolných
hasičů Butoves
Začátkem prosince SDH Butoves společně
s místostarostou prováděli vykácení
stromů, které se opíraly o budovu potravin.
Dále provedli prořez křovin a úklid v okolí
prodejny.
Ondřej Dobrocký, starosta SDH Butoves

29. akce Klubu seniorů
Mikulášské čaje
Butovanka, sobota 3. prosince 2016
Protože se situace, pokud se týká provozu
Butovanky, vyjasnila a manželé Krausovi
zůstávají, členové klubu a někteří stálí
účastníci odpoledních čajů byli letáky
upozorněni na to, že se obě plánované

Česko zpívá koledy
30. akce Klubu seniorů

Butovanka, středa 14. 12., 18 hodin
Na výzvu Jičínského deníku jsme se již
potřetí připojili ke kolektivům, které se
celostátní akce zúčastní. Po registraci se
na mapce republiky objevila u naší obce
hvězdička, signál, že registrace byla
úspěšná.
Ihned se rozjela propagace: letáčky byly
rozdány účastníkům adventních dílen,
upoutávka byla vyvěšena v místní prodejně
a občané byli informováni místním
rozhlasem.
Odpoledne jsme nainstalovali v Butovance
radiový přijímač naladěný na stanici Český
rozhlas Hradec Králové, kde se v 18 hodin
začnou zpívat koledy.
Ve velmi pěkně vyzdobeném lokále se sešlo
v 18 hodin 22 dospělých a dětí. Ženy
přinesly cukroví a vedoucí hospody paní
Krausová uvařila hrnec čaje.
Moderátorka, která celou akci zahájila, nás
krátkým projevem naladila na vánoční
atmosféru. S chutí jsme si zazpívali koledy:
Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán,
Půjdem spolu do Betléma, Veselé vánoční
hody a Pásli ovce valaši.
Celou akci ukončila novodobá koleda
Vánoce, Vánoce, přicházejí.
Při dobrém občerstvení a družné zábavě
jsme ještě chvíli poseděli a po 19 hodině
jsme se v dobré náladě rozešli do svých
domovů.
Zdeněk Jiránek

Rozloučení
s rokem 2016
31. akce Klubu seniorů
Butovanka, čtvrtek 29. prosince, 15 hodin
Slavnostně vyzdobený sál, na stolech
vázičky s květinami, svíčky, skleničky
na přípitek a jmenovky s rezervací míst
pro 58 účastníků, kteří si již zakoupili
vstupenky v předprodeji ‐ to vše vítalo
návštěvníky odpolední zábavy.
Po úvodní znělce hudby Duo Decent přivítal
vedoucí klubu 81 přítomných. Již tradičně
se velmi brzy rozjela dobrá zábava.
Úderem sedmnácté hodiny za zvuku fanfár
přišel mezi účastníky o hůlce s šerpou 2016

Memoriál Karla
Formánka

"starý rok" (člen klubu Jenda Kolář). Pomalu
a d ů st o j n ě o b e š e l s á l , p ozd rav i l s e
s přítomnými, zastavil se u podia hudby
a v krátkosti připomenul všech 30 letošních
akcí, poděkoval členům výboru za připravené
a kc e, h u d eb n íků m J irkovi H a ken ov i
a Standovi Švandovi za krásné melodie
a vedení pohostinství za vkusně připravená
prostředí každé zábavy. Potom za potlesku
přítomných důstojně odkráčel do lokálu.
V tom na sále nastala tma a bubeník
za spolupráce přítomných, kteří hlasitě
odpočítávali údery, odbil 12 hodin.
Při posledním úderu se na sále rozsvítilo
a doprostřed sálu přiběhl malý klučina,
přes rameno šerpu 2017 (sedmiletý Adámek
Havelka) a hlasitě zvolal A H O J! Hezkou
říkankou pozdravil a popřál přítomným
pevné zdraví v novém roce a hodně zdařilých
akcí klubu. Bylo to velmi dojemné a mnohé
maminky, či spíše babičky, se neubránily
slzám. Za bouřlivého potlesku odběhl
do lokálu, aby se v zápětí na sál vrátil
společně se starým rokem. Společně popřáli
zdraví, štěstí a pohodu a všichni si připili
na zdraví připraveným šampaňským vínem.
Pak už zábava v dobré náladě pokračovala
podle plánu do 20 hodin. Od 18 hodin potom
postupně účastníci povečeřeli. (Byl připraven
kuřecí nebo vepřový řízek a katův šleh).
Během zábavy pořadatelé rozdali pozvánky
na 1. seniorský ples 21. 1. 2017 od 15 hodin
a program akcí klubu na 1. čtvrtletí roku
2017.
Protože se ale ve 20 hodin nikomu ještě
nechtělo domů, dohodli pořadatelé
s hudebníky za příplatek 500,‐ Kč prodloužení
zábavy do 21 hodin.
Příští společná zábava: 1. seniorský ples
21. ledna 2017.
Zdeněk Jiránek
Nový rok já malý jsem
a přeju dnes vám
všem
štěstí, zdraví, pohodu
a vždy dobrou náladu!
Ať zas vaše akce
zdaří se i v tomto
roce!
Mějte se moc rádi
a buďte kamarádi!
A h o j!

V sobotu 14. 1. 2017 se na sále restaurace
Butovanka, pod záštitou TJ Butoves,
uskutečnil 8. ročník Memoriálu Karla
Formánka ve stolním tenisu.
Velice kvalitně obsazeného turnaje se
zúčastnilo 30 oblastních, krajských, divizních i
republikových hráčů.
Za zmínku stojí již tradiční účast Miroslava
Cinibulka ze Sokola Chrastava a Jiřího Soukupa
z TJ Jičín, kteří reprezentovali Č R na
paralympiádách v australském Sydney,
kanadském Vancoveru a řeckých Athénách.
Tito hráči jsou zároveň pravidelnými účastníky
Mistrovství světa veteránů.
Těší nás, že si tento, jeden z nejkvalitnějších
turnajů v kraji získává zájem dalších hráčů
i hráčů z řad mládeže, kteří chtějí porovnat své
síly s těmi nejlepšími stolními tenisty.
Turnaj se odehrál systémem 5‐ti hráčů v 6‐ti
skupinách, ze kterých postupovali dva nejlepší
z každé skupiny a dva nejlepší z třetích míst
do šestnáctičlenné skupiny, ve které se hrálo
již vyřazovacím způsobem. Z tohoto systému
vzešli tři nejlepší v tomto pořadí:
3. Petr Grym ‐ Sokol Lázně Bělohrad
2. Jan Drašnar ‐ Sokol Stěžery
1. Miroslav Cinibulk – Sokol Chrastava
Všem hráčům patří poděkování
za bezproblémový a kvalitní průběh turnaje,
jakož i manželům Krausovým za kvalitní
zajištění občerstvení a příjemnou atmosféru
této důstojné připomínky hráče stolního
tenisu, zakladatele TJ Butoves Karla
Formánka st.
Za TJ Butoves Karel Formánek

Porada výboru Klubu
seniorů Butoves
V neděli 15. ledna odpoledne, přesně v den
šestého výročí založení Klubu seniorů
Butoves, se sešli členové výboru klubu
B. Mádlová, M. Lazáková, M. Škaloudová,
J. Zachová, J. Chládek a Z. Jiránek, aby
zhodnotili činnost klubu za uplynulé období.
Pozván byl i L. Tichý, starosta obce v roce 2011
a zakládající člen klubu.
Vedoucí klubu připomenul některé akce,
které se uskutečnily v jednotlivých rocích: ať
už to byly přednášky na různá témata,
vycházky či zajímavé zájezdy, společná setkání
s přáteli Klubu seniorů Skřivany a v neposlední
řadě vydařené zábavy s hudbou Duo Decent
nazvané „odpolední čaje“.
Celkem se za uplynulé období konalo 140 akcí
s neuvěřitelnou účastí 4.693 převážně seniorů
nejen z naší obce. Nakonec poděkoval členům

výboru za dobrou dlouhodobou spolupráci
a předal jim upomínkový list.
Závěrem porady se výbor klubu dohodl, že
na počest tohoto výročí uspořádá v sobotu
21. ledna 1. ples seniorů.
Děkujeme manželům Krausovým za příjemné
prostředí, které připravují v Butovance
na každou akci Klubu seniorů Butoves.
Zdeněk Jiránek

Halloween
V sobotu 29. října odpoledne se v Butovance
sešli příznivci strašidel, strašení a dýňohraní
na společné akci Butovský Halloween.
Ve vyzdobené Butovance byly připraveny
dýně a nástroje na jejich dlabání.
Děti i dospělí ve strašidelných kostýmech si
kromě společné práce užili také spoustu
legrace při hrách a výrobě masek a navíc si
pochutnali na dýňové polévce, kterou
nalévala čarodějnice.
Po setmění se vesnicí procházel strašidelný
lampionový průvod. Večer se pak rozsvítily
zubaté dýně u obchodu, obecního úřadu
a mnoha domů po celé Butovsi.
Iveta Nyčová

Rozsvícení vánočního
stromečku
Na podvečer první adventní neděle 29. 11.
2016 si děti z Butovse, pod vedením čtyř
učitelek ‐ Magdalény Neufussové, Adély
Flečkové, Kateřiny Jandové a Ivety Nyčové,
připravily vystoupení pod vánoční stromeček.
Po úvodním slovu starosty pana Bohumila
Zacha děti zazpívaly za doprovodu kytary
a f l é t ny o b l í b e n é ko l e d y. P ř í j e m n o u
atmosféru večera pak doplnilo čtení z dětské
knihy.
Děti si jako odměnu za své vystoupení
pochutnaly na perníčcích a odnesly si
adventní kalendáře. Přátelské setkání
u rozsvíceného stromku si pak dospělí
prodloužili u výborného svařeného vína.
Velice děkujeme zastupitelstvu obce Butoves,
že byl u prodejny vysazen nový smrk, který
bude naši obec zdobit po mnoho dalších let.
Tuto zimu máme opravdu krásný vánoční
stromeček.
Za Ženy pro Butoves Iveta Nyčová

