
Připravované	akce
Děti	maminkám

Zveme všechny maminky na nedělní 
setkání s vystoupením dětí ke Dni matek, 
které se bude konat 14. 5. 2017 v 15 hod 
v Butovance. 

      Ženy pro Butoves

Májová	zábava
SDH Butoves Vás zve na Májovou zábavu, 
která se bude konat v Butovance dne 
27. května od 20:00. K poslechu a tanci 
bude hrát Standa Dejl.

TJ Butoves Vám nabízí dvě akce v moravské 
obci Blatnice pod Sv. Antonínkem. 

Putování	po	
blatnických	búdách 

Putováním a ochutnávka produkce 35 
v inařů  této  v í sky  s  doprovodným 
programem, otevřeno 35 vinných sklepů.
Termín:sobota 20. 5. 2017, 10 až 19 hod.
Místo:  Celá  obec Blatnice a  areál 
historických sklepů Stará hora a Kamenice
Vstupné: 700 Kč v předprodeji, na místě 
800 Kč 
Více info na: http://www.vinariblatnice.cz

Návštěva	vinného	
sklepa	

Vinařství Cícha Tomáš
Termín: 16. 9. 2017 sobota od 19 hod. 
Můžete posedět s majitelem vinařství, 
ochutnávka a zajímavosti o víně s vínem.
vstupné 250,‐ Kč
Pokud máte rádi kvalitní vína z Moravy 
a rádi posedíte ve vinné búdě s přáteli, pak 

neváhejte a vyberte jednu z plánovaných 
akcí.
Závazné přihlášky a podrobnější informace 
na tel. 607 118 860 Magda Neufussová.
V případě většího zájmu budeme řešit 
společnou dopravu busem, jinak pojedeme 
osobními auty.

Dětský	den
se uskuteční v okolí pohostinství Butovanka 
1. 7. 2017 od 14 hod. TJ Butoves zve 
všechny malé i velké sportovce, pro děti je 
připravenou spousta soutěží, zábavy a cen.

Butovský	kros
19. ročník, 9. ročník Memoriálu Karla 
Formánka
Akce proběhne v sobotu 15. 7. 2017 
v odpoledních hodinách ve spolupráci 
s pohostinstvím Butovanka. Jako tradičně 
startujeme ve všech dětských kategoriích 
a  těš íme se na účastníky  h lavního 
běžeckého závodu.  Př i jďte  s i  i  Vy 
zasportovat v Butovsi

Organizační výbor TJ Butoves

 Ohlédnutí
6.	výročí	založení	

Klubu	seniorů	Butoves
Butovanka, neděle 15. ledna 2017
Odpoledne ve 14 hodin, přesně v den 6. výročí 
založení  klubu,  se sešli  u  slavnostně 
připraveného stolu, který připravili manželé 
Krausovi, členové výboru klubu (B. Mádlová, 
M. Lazáková, M. Škaloudová, J. Zachová, 
J. Chládek a Z. Jiránek), aby zhodnotili činnost 
klubu za uplynulé šestileté období. Pozván byl 
i L. Tichý starosta z roku 2011 a zakládající člen 
klubu.
Vedoucí klubu nejprve v krátkosti připomenul 
15. leden 2011, kdy se sešlo 24 seniorů, aby 
založili Klub seniorů Butoves, aby schválili 
pravidla pro členství v klubu. Mezi prvními 
zakládajícími členy se stal starosta obce L. Tichý 
a předseda kulturního výboru obce J. Chládek. 
První akcí po ustavující schůzi byla zajímavá 
beseda s terapeutkou paní Kracíkovou. Dále 
vyzvedl jen některé akce, které klub uskutečnil 
v jednotlivých letech: ať už to byly přednášky 
na různá témata, společné vycházky či 
poznávací zájezdy, společná setkání s přáteli 
Klubu seniorů Skřivany a v neposlední řadě 

oblíbené zábavy s hudbou Duo Decent 
(J. Haken, S. Švanda), nazvané "odpolední 
čaje". Konstatoval, že za uplynulé šestileté 
o b d o b í  k l u b  u s k u t e č n i l  1 4 0  a k c í 
s neuvěřitelnou účastí 4.693 převážně seniorů 
nejen z naší obce. Závěrem jako poděkování 
předal členům výboru upomínkový list za podíl 
na založení klubu Luboši Tichému a za přípravu 
krásného prostředí manželům Krausovým. 
Všichni se shodli na tom, že poděkování 
si zaslouží i paní Hana Svobodová, předsedkyně 
klubu Skřivany za nesmírný podíl na založení 
našeho klubu. Poděkování bude zasláno 
elektronickou poštou. Krátké zhodnocení 
činnosti  bude zasláno jako příspěvek 
do butovského zpravodaje.
Členové výboru si potom převzali seznamy 
členů klubu v jejich obvodech, aby upřesnili 
registraci a jako členský příspěvek na rok 2017 
vybrali 100,‐ Kč.
K zábavě 21. 1. utvořili dvojice (Mádlová ‐ 
Cemanová, Škaloudová ‐ Žitná a Zachová ‐ 
Vopálková), které se postarají o prodej losů. 
Dále schváleno předat muzikantům láhev vína 
jako pozornost, že pro nás hrají již po šedesáté.
Závěrem přítomní přijali nové členy klubu Marii 
a Bohuslava Krausovy a Janu Vopálkovou.

 Zdeněk Jiránek
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Novinky	z	Butoves.cz
Obrátilo se na nás několik občanů, jestli by 
nemohli dostávat informace o tom, že je něco 
n o v é h o  n a  w e b o v ý c h  s t r á n k á c h 
www.butoves.cz. Funkce novinek je již 
na našich webových stránek  nastavena. Kdo 
chce dostávat informace o nových člancích, 
poš lete nám svou e‐mai l  adresu na  
obec@butoves.cz a už budete o novinkách 
informováni.

Bob Šviha

Úvodní	slovo	starosty
Vážení spoluobčané,

o letošní investiční akci do rozvoje obce 
jsem psal v minulém zpravodaji, ale je tu 
pár novinek.  Splni l i  jsme formální 
správnost a všechny podstatné náležitosti 
s podáním žádosti o dotaci na chodníky 
v obci k fondu SFDI (Státní fond dopravní 
i n f r a s t r u k t u r y )  a  č e k á m e  p o u z e 
na odpověď, zda se najde dost prostředků 
n a  f i n a n co vá n í  n a š í  a kc e .  D o ta c i 
na rekonstrukci požární (vodní) nádrže 
jsme získali od Královéhradeckého kraje 
a spolu s nádrží vybudujeme z této dotace 
i chodníky u Fialových (od nové zástavby). 
Dále jsme letos  požádal i  o  dotaci 
Ministerstvo zemědělství na rekonstrukci 
střechy, fasády a vrat na hasičské zbrojnici. 
Celková výše dotace je 70% z celkových 

nákladů včetně DPH, osobně si myslím, že 
si to zbrojnice zaslouží. Další žádostí 
na ministerstvo zemědělství je vybudování 
odpočinkového místa včetně posezení 
a zastřešení u Butovanky a to za stejných 
podmínek jako zbrojnice. Výsledek bude 
znám v průběhu května nebo června.
Ohledně obecního úřadu se zatím žádná 
správná dotace nenaskytla nebo nebyla tak 
výhodná, aby se investice výrazně vyplatila. 
Obec Butoves si nechala zpracovat projekt 
na revitalizaci veřejné zeleně, podle 
kterého budeme postupně realizovat 
(na několik etap) úpravu a novou výsadbu 
veřejné zeleně, jedná se o celkové 
sjednocení, případně předělání a doplnění 
stávaj íc ích ploch.  Dokumenty jsou 
k nahlédnutí na obecním úřadě. Tento 
p r o j e k t  b u d e  s l o u ž i t  j a ko  n á v o d 
na revitalizaci veřejných prostranství. 

Zároveň může být použit jako podklad 
pro žádosti o dotace na obnovu zeleně 
v obci.
Rád bych se také vyjádřil k autobusové 
zastávce, a to k odstranění závětrných 
boků, rozhodl jsem se k tomu na základě 
podnětů od občanů a vlastní zkušenosti. 
Při chůzi kolem zastávky po chodníku ty 
b o k y  v a d i l y.  S a m o z ř e j m ě  d o j d e 
k dokončení prací, tj. začištění a podbití 
palubkami.  Obec Butoves bude na svém 
příštím zasedání projednávat stížnost 
od občana k odstranění boků.
O b e c  B u t o v e s ,  m y s l í m  t í m  c e l é 
zastupitelstvo je nakloněno Vašim 
názorům, námětům a připomínkám, tak se 
na nás neváhejte kdykoli obrátit.
Přeji Vám pěkné a pohodové jaro.

Bohumil Zach
starosta obce

2/2017 ‐ čtvrtletník
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Souhrn	usnesení	zastupitelstva	obce	Butoves
23. zasedání zastupitelstva ‐ 25. 1. 2017
 Rozhodné datum pro výpočet výše stočného na nemovitost pro fakturaci stočného 

za kalendářní rok a to do 31. 1. roku následujícího.
 Možnost čestným prohlášením snížit počet osob platících stočné pro osoby trvale 

se nezdržující v obci Butoves po celý kalendářní rok.
 Prodej dřevěných pultů v ceně 25Kč/ks z majetku obce Butoves p. Havelkovi.
 Odměna pro pracovníka za pokos zeleně a úklid veřejných prostranství ve výši 

100 Kč/hod.
 Prodej křovinořezu Husquarna v ceně 500,‐ Kč z majetku obce Butoves p. Formánkovi.

24. zasedání zastupitelstva ‐ 22. 3. 2017
 Výsledek inventarizace za rok 2016.
 Odměny pro členy inventarizační komise ve výši 1000,‐Kč a předsedkyni inventarizační komise ve výši 1500,‐ Kč.
 Záměr darovat parcelu č. 160/36 o výměře 43m2 (ostatní plocha‐silnice) vzniklou rozdělením parcely 160/23, k.ú. Butoves dle 

geometrického plánu č. 201‐668/2016 ze dne 15. 12. 2016 vyhotovený firmou GEOPLÁN CZ s.r.o., Družstevní 341, Ostroměř 
z majetku obce Butoves do majetku Královéhradeckého kraje.

 Vypsání poptávkového řízení na svoz všech odpadů.
 Delegát na valnou hromadu VOS Jičín a.s. pan Bob Šviha a jako náhradník pan Bohumil Zach.
 Rozpočtová opatření č. 1/2017.
 Příspěvek p. Jiránkovi ve výši 1000,‐ Kč na Turnaj v mariáši. Příspěvek bude vyplacen na základě darovací smlouvy. 

Jarní	posezení	
ve	Skřivanech

Butoves ‐ Skřivany, středa 12. dubna
Koncem března nás vedoucí Klubu seniorů 
ve Skřivanech paní Hana Svobodová 
pozvala na jejich "jarní posezení", se 
kterým byli seznámeni členové klubu 
na posezení v Butovance dne 23. března. 
K zájezdu do Skřivan se přihlásilo 22 členů 
klubu. Vedoucí klubu nahlásil počet paní 
Svobodové do Skřivan, která potvrdila 
rezervaci míst. Objednávku autodopravy 
potvrdila i paní Zikmundová.
Odjezd autobusu byl stanoven na 14.15 h z 

autobusového nádraží. Autobus nás 
dopravil v 15 hodin do Skřivan, kde na nás 
v sále kulturního domu čekaly dva 
rezervované stoly.
V 16 hodin v plně obsazeném sále zahájila 
paní Svobodová program. Členové klubu 

Skřivany připravili inscenaci tří českých 
balad: "Vodník" od K. J. Erbena, "Nepovím" 
od F. L. Čelakovského a "Polka jede" od Jana 
Nerudy. Pěkný zážitek z vystoupení 
odměnili účastníci bouřlivým potleskem.
Po programu nás čekalo občerstvení: káva 
nebo čaj, dva obložené chlebíčky a věneček 
a podle chuti bílé nebo červené víno, které 
neustále hostesky dolévaly. Pak už nás 
čekal tanec při známé hudbě pana Vance. 
Všichni jsme si s chutí zazpívali a zatančili 
a ve 20 hodin jsme odjeli domů. 
Za bezpečnou a pohodovou dopravu jsme 
poděkovali řidiči panu Škaloudovi.

 Zdeněk Jiránek



Odpolední	čaje	
na	počest	svátku	žen

Butovanka, sobota 4. března 
Krásná modrá obloha a příjemné jarní sluníčko, 
to vše bylo příčinou toho, že na oslavu svátku 
žen do Butovanky přišlo 53 tanečníků. Potěšující 
je to, že již podruhé naši akci podpořily 3 mladší 
manželské páry z nové zástavby.
V 15 hodin již tradičně hudba Duo Decent svojí 
znělkou zahájila odpolední zábavu. Po dvou 
tanečních sériích přivítal přítomné vedoucí 
klubu. Připomenul, že oslavíme blížící se svátek 
žen. Požádal jednu z nejstarších členek klubu 
paní Mádlovou, aby přednesla vyznání stárnoucí 
ženy. Začala slovy: "Poprvé v životě jsem zjistila, 
že už se nemohu počítat mezi nejmladší….". Celé 
vyznání, které trvalo necelých deset minut, 
vyznělo asi tak, že není důvod slzet před 
zrcadlem, protože teď má přece fantastické 
kamarády, které právě tady našla. Neuvěřitelné 
ticho, někde i ukápnutá slza a bouřlivý potlesk 
na závěr byl vyjádřením stejného názoru. 
Pořadatelé předali nejprve kytičku růžiček paní 
Mádlové a potom každou přítomnou ženu 
obdarovali  růžičkou. S přáním pohody 
a pevného zdraví vedoucí klubu dal přítomným 
ženám možnost si na tři hudební skladby vybrat 
tanečníka ‐ vyhlášena "dámská volenka."
Dál už zábava a velmi přátelská pohoda 
pokračovala do pozdních odpoledních hodin. 
Za zmínku stojí snad i to, že bylo vyhlášeno sólo 
členům klubu Jitce a Liborovi, kteří právě v ten 
den měli své desáté výročí. 
Poděkování patří Jendovi Kolářovi, který 
vkusným plakátem, umístěným v čele sálu, 
navodil slavnostní atmosféru.

 Zdeněk Jiránek

Memoriál	
Jardy	Kulhánka

ve	hře	Křížový	mariáš
Butovanka, sobota 8. dubna
Již v únoru člen přípravného výboru Venda 
Janský provedl propagaci připravovaného 
turnaje na okolních turnajích a získal písemné 
přihlášky 28 zájemců zúčastnit se turnaje. 
Dalších 12 zájemců se přihlásilo během měsíce 
března přímo u organizátorů. Organizátoři proto 
připravili hráčské legitimace, organizační řád 
a rozlosování na hru na deseti stolech a zajistili 
díky sponzorům (obec Butoves, Agro Slatiny 
a zahradnictví  Obora)  hodnotné  ceny 
pro 40 hráčů.
V sobotu se od osmi do devíti hodin někteří 
hráči  odhlásili  a  přijeli  i  nepřihlášení 
a zaregistrovalo se pouze 38 hráčů. Pořadatelé 
tedy rozhodli tak, že 2 členové z organizátorů 
(Janský a Mlázovský) se stali náhradníky 
a rozlosování se opravilo pro hru na devíti 
stolech.

V 9.15 hod hlavní organizátor Z. Jiránek přivítal 
přítomné. Uvedl, že turnaj je pořádán již 
po osmnácté na počest zesnulého Jardy 
Kulhánka. Turnaje se pravidelně zúčastňovala 
jeho manželka paní Zdena, která bohužel na jaře 
letošního roku zemřela. Požádal jménem rodiny 
zesnulé o přípitek na její památku a požádal 
o minutu ticha. 
Potom v krátkosti připomenul organizaci turnaje 
a první hrací kolo zahájil. Po 40 minutách kolo 
ukončil a stejně jako po každém dalším kole 
Lenka Jorková a Aleš Jiránek na připravené lístky 
sepsali výsledky hráčů od jednotlivých stolů 
a předali je Zbyňku Jiránkovi, který je zpracoval 
na počítači a výsledky promítl na nástěnné 
plátno.
V 15 hodin organizátoři vyhlásili výsledky 
turnaje. Starosta obce Bohumil Zach předal 
pohár a diplom za 1. místo Ladislavu Janušovi, 
za 2. místo Liboru Hamlovi a za 3. místo 
Vlastimilu Pilařovi.
Všichni hráči si pak podle umístění vybírali 
odměnu z připravených cen.
Venda Janský poděkoval  organizátoru 
Z. Jiránkovi za dobře připravený 18. ročník 
turnaje a přečetl zprávu o turnaji připravenou 
pro tisk.
Z. Jiránek pak poděkoval hráčům za jejich podíl 
na zdárném průběhu turnaje, poděkoval 
především za vydatnou pomoc Vendovi 
Janskému, Lence Jorkové a Aleši Jiránkovi.

 Zdeněk Jiránek

Jarní	dílny	
V neděli 9. dubna jsme se sešli v Butovance, 
abychom společně přivítali jaro a připravili si 
jarní a velikonoční dekorace. Velikonoce 
pomalu klepaly na dveře. 
Připraveny byly dílničky pro všechny a každý si 
mohl vyrobit vlastní dekoraci. Velký úspěch 
měla výroba zajíčka z březového špalíčku, ale 
i z březového proutí. Vyzkoušeli jsme si výrobu 
kytiček z plat od vajíček, která se stala motivací 
pro další domácí tvoření a vznik nových 
dekorací. Zdobila se vajíčka různými materiály 
(kokosem, mákem, lněným semínkem…). 
Irena Dobrocká napekla pro děti perníčky, 
které se originálně ozdobily a s chutí 
ochutnaly. 
Poděkování patří Kristýnce Hrdé a Anetce 
Rajmové, které nás naučily vyrábět origami 
z papíru. 
V příjemné atmosféře jsme vyráběli, povídali 
si a ochutnali napečené dobroty. Děkujeme 
všem, kteří se zapojili do přípravy a vedení 
dílniček, a že to nebylo málo šikovných 
ručiček. 
Krásné slunečné jarní měsíce

Pavlína Havelková

Stolní	tenis	v	Butovsi	
sezóna 2016 ‐ 2017
V březnu skončila další sezóna okresních přeborů 
stolního tenisu, ve které reprezentovalo naši 
obec celkem 5 týmů. Je to nejvíc mužstev, které 
kdy v historii tohoto sportu v Butovsi nastoupilo 
v jedné sezóně. Jednalo se o dvě družstva žáků, 
jedno dorostu a dva týmy mužů. 
Především u  mládeže  můžeme mluvit 
o poměrně vydařené sezóně. Družstvo žáků TJ 
Butoves B, které získávalo vůbec první zkušenosti 
v mistrovských zápasech ve složení Tomáš Šviha, 
Radim Kuncl a Bára Vohánková patří k věkově 
nejmladším hráčům na okrese. I přes tento 
hendikep v týmu panuje bojovný duch a naše 
"malé béčko" dokázalo potrápit nejedny 
zkušenější a starší soupeře. Celkově se tým 
umístil na 15. ze 16 týmů. Tým žáků TJ Butoves A 
ve složení Hynek Vohánka, Láďa Konůpek 
a Honza Vohánka má za sebou taktéž první 
ročník okresního přeboru žáků. V něm si kluci 
vedli velice dobře. Na jejich herním projevu je 
vidět velká píle, se kterou přistupují k tréninku. 
Žáci TJ Butoves A se umístili po finálových bojích 
na pěkném 6. místě z celkových 16 družstev. 
V závěrečných bojích smetli Lázně Bělohrad a jen 
o jeden míček prohráli s Novou Pakou ‐ to jsou 
týmy, které skončily na 5. ‐ 7. místě. Žáci z našeho 
áčka se tak jednoznačně řadí mezi špičku 
okresního přeboru. Tento fakt potvrzuje 
i  skutečnost,  že  se  Láďa Konůpek stal 
přeborníkem okresu v kategorii mladších žáků 
a reprezentoval naše TJ na krajském přeboru 
mladších žáků v Hostinném.
Stejně jako loni jsme do kategorie dorostu 
nasadili jeden tým. Přestože hráči nedosahují 
věku dorostenců, umožňují pravidla nastupovat 
žákům i v dorostenecké kategorii. Mužstvo 
dorostu ‐ Láďa Konůpek a Hynek Vohánka 
obsadilo  celkem 12.  místo  z  18,  když 
ve finálových bojích o 10. příčku porazilo Miletín 
a jen velmi těsně o bod prohrálo s Jičínem 
a prakticky stejně s Libání. Přesto se jedná 
o pěkný výsledek, když si uvědomíme, že jsou 
oba hráči věkem žáci.
V mužských kategoriích si velice dobře vedl tým 
mužů B. Podařilo se mu vybojovat 5. místo 
v okresním přeboru z celkových 11 mužstev. 
Ve výsledcích se projevila oproti minulé sezóně 
větší herní zkušenost a tréninková píle. 
Tým mužů A bohužel dlouhodobě trápí vleklé 
zdravotní problémy, a tak se sestava hráčů 
mnohdy před mistrákem lepila  téměř 
na poslední chvíli. I přes velké úsilí se nám 
nepodařilo zachránit III. třídu OKP a muži 
T J  B u t o v e s  A  n a s t o u p í  s  n e j v ě t š í 
pravděpodobností v příští sezóně do IV. třídy 
OKP. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim 
hráčům za reprezentaci a úsilí, se kterým se 
věnují tomuto krásnému sportu. Další velké 
poděkování patří manželům Krausovým 
za maximální podporu při pořádání domácích 
mistrovských zápasů a turnajů.

Aleš Vohánka

Aktivity	SDH	Butoves
Rok 2017 Sboru dobrovolných hasičů Butoves 
byl zahájen Výroční členskou schůzí, která se 
konala 6. ledna. Jako každý rok se zde probíralo 
zhodnocení loňského roku, kontrola financí 
a  p ř í t o m n ý  p a n  Z m á t l í k  i n fo r m o v a l 
o aktualitách z okrsku. 
31. března se konala okrsková schůze 
v Úlibicích, na které byli za Butoves přítomní 
starosta a velitel hasičů. Hlavním bodem této 
schůze byla volba nového velitele okrsku za 
odstupujícího pana Zmátlíka. Jako nový velitel 
okrsku byl zvolen pan Václav Popek.
30. 4. se v oblasti "Na Jezeře" konalo tradiční 
pálení čarodějnic. O občerstvení a táborák se 
postarali dobrovolní hasiči spolu s panem 
Formánkem, který potom celý večer hrál 
na kytaru.
Zveme Vás na Májovou zábavu, která se bude 
konat v Butovance dne 27. května od 20:00. 
K poslechu a tanci bude hrát Standa Dejl.
Činnost hasičů je v naprosté většině případů 
službou obci. Rád bych touto cestou vyzval 
spoluobčany, kteří by měli zájem přidat se do 
řad dobrovolných hasičů a pomoci nám 
s pořádáním zábav, pálením čarodějnic, 
čištěním nádrže a dalšími jinými aktivitami, ať 
neváhají a ozvou se. 
Dále bychom rádi vybudovali  kvalitní 
sportovní družstvo na reprezentaci naší obce 
v soutěžích. Zázemí a potřebnou techniku 
máme. Je to vhodné pro děti od 15(16) let, 
pro kluky i pro holky.
Na výroční okrskové schůzi bylo navrženo 
založení oddílu malých dětí (tj. do 16 let), 
jedná se o hru Plamen. Zázemí by měli 
s největší pravděpodobností v Jičíně a mohli by 
reprezentovat náš okrsek. 
Zároveň se výbor dotazuje, zda by některý 
z dospělých neměl zájem o spolupráci u dětí. 
Případné dotazy vyřídíme a předáme kontakty.

Ondřej Dobrocký
starosta SDH Butoves 

1.	Ples	seniorů
21. ledna 2017 
Klub seniorů v Butovsi za podpory vedení obce 
založilo 24 seniorů 15. ledna 2011, to znamená, 
že v lednu r. 2017 klub oslavil 6. výročí trvání. 
Na 31. akci 29. 12. členové výboru klubu navrhli 
přítomným první lednovou zábavu uspořádat 
jako ples. Návrh byl přijat a členové výboru 
na své poradě 15. 1. připravili program.
V sobotu 21. ledna nás přivítalo krásně 
vyzdobené prostředí (na stolech bílé ubrusy, 
vázy s květinami a bohatá výzdoba závěsů 
na oknech). Zahajovací znělka hudby přivítala 
na sále 58 slavnostně ustrojených seniorů. 
Vedoucí klubu přivítal přítomné, připomenul, 
že klub právě oslavuje své šesté narozeniny 
a v krátkosti vyzvedl je některé zdařilé akce. 
Během zábavy dvojice (Cemanová ‐ Mádlová, 
Škaloudová ‐ Žitná a Zachová ‐ Vopálková) 
prodaly připravené losy na věcnou tombolu 
(hodnotné věci do tomboly přinesli účastníci).
Po hymně klubu v 16 hodin požádal vedoucí 
klubu hudebníky o slavnostní  fanfáru 
a překvapeným hudebníkům oznámil , 
že slavnostní znělka patřila právě jim, protože 
dnes hrají již na 60. zábavě, což vyvolalo 
bouřlivý potlesk přítomných. Členky výboru 
pak oběma hudebníkům předaly malou 
pozornost.

Po osmnácté hodině oznámil přítomným, 
že manželé Krausovi a Jana Vopálková se stávají 
novými členy, stejně jako Jitka Cermanová 
novou členkou výboru klubu. Poděkoval 
členům výboru za dosavadní práci a vyhlásil 
pro ně sólo.
Potom se ujal slova člen klubu Mirek Rejman 
a provedl vylosování věcné tomboly.
Všichni se velmi dobře bavili,  a proto 
pořadatelé  po  dohodě s  př í tomnými 
a hudebníky zábavu proti plánu prodloužili 
do 20 hodin.

Zdeněk Jiránek

Vítání	občánků
Je to jako pohádka  
když začne život děťátka. 
Přinese lásku, radost i smích 
stane se pokladem rodičů svých.
Tato krásná básnička zazněla v neděli 5. února 
2017 na sále v Butovance úvodem při vítání 
našich nových občánků. Novými občánky jsou 
Tereza Muchová a Dominik Pleva. 
Nejprve paní Vendula Musilová nové občánky, 
jejich rodiče a všechny přítomné srdečně 
přivítala. Poté místostarosta obce pan Bob 
Šviha pronesl k rodičům pár slov o krásných 
okamžicích, které prožijí se svými ratolestmi.
Milou atmosféru v sále podtrhlo krátké 
vystoupení skupinky dětí z Butovse ve složení 
Adam Havelka, Kristýna Hrdá, Tereza a Karolína 
Vikovy.
Po slavnostním přivítání dětí do života a zápisu 
do kroniky byly dětem předány dárky 
a maminkám malá kytička.

 Vendula Musilová

1.	odpolední	čaje
v	roce	2017

Butovanka, sobota 11. února 2017
V sobotu odpoledne přivítaly na stolech vázičky 
s květinami a již tradičně vzorně připravený sál 
návštěvníky prvních odpoledních čajů 
v letošním roce. V 15 hodin svou znělkou hudba 
Duo Decent zahájila odpolední zábavu. V plně 

obsazeném sále přítomných 66 účastníků 
potleskem přivítalo oba oblíbené hudebníky 
(Jirku Hakena a Standu Švandu).
Po tradiční znělce klubu hudba vyhlásila sólo 
pro členku výboru klubu paní Boženku 
Mádlovou.
Pak už se zábava rychle rozproudila a všichni se 
společně (a protože se všichni již dobře znají, 
tak se dá říci jako jedna rodina) velmi dobře 
bavili.
Pořadatelé u pokladny rozdali letáčky na příští 
zábavu Country bál 25. února a během zábavy 
zjišťovali účast jednotlivých stolů, aby mohla 
být zajištěna rezervace.
Závěrem ještě vedoucí upozornil, že výbor 
připravuje na 23. květen poznávací zájezd: 
Úštěk, Děčín, Hřensko a zájemci se mohou 
přihlásit nejpozději do konce měsíce března.
Protože se přítomní ještě v 19 hodin dobře 
bavili, pořadatelé po dohodě s hudbou zábavu 
prodloužili do 19.30 h.

 Zdeněk Jiránek

Dětský	maškarní	ples
V sobotu odpoledne dne 18. února 2017 patřil 
sál v Butovance dětem. Sraz si zde daly 
pohádkové bytosti nejenom z Butovse, ale 
i z blízkého okolí. Tančilo se a zpívalo, všichni se 
v sále dobře bavili. Děti si za soutěžení a taneční 
nasazení odnesly pěkné odměny. Dětský 
maškarní bál se vydařil. Velké poděkování patří 
všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci. 
Zároveň všem, kteří se zúčastnili a vytvořili 
karnevalovou atmosféru. 

 Vendula Musilová 

Country	bál
Butovanka, sobota 25. února 
Původně byly na tento termín plánovány 
odpolední čaje. Bohužel ale hudba Duo Decent 
měla již zadanou jinou akci, výbor se po dohodě 
s vedením Butovanky a s hudebníkem panem 
Krausem rozhodl uspořádat Country bál. 
Členka výboru paní Cermanová se nabídla, že 
prostřednictvím J. Kubíčka se pokusí zajistit 
předtančení. Pořadatelé na poslední zábavě 
zjistili, kdo se tohoto bálu zúčastní, protože 
předsedkyně kulturního výboru obce požádala 
o rezervaci 6 míst.
V sobotu v 15 hodin se v sále sešlo 50 účastníků 
včetně čtyř předtančících, kteří hned v úvodu 
pod vedením paní J. Zavadilové a pana O. 
Ducháčka předvedli několik ukázek country 
tanců. Několika slovy původ "country" 
přítomným přiblížil J. Kubíček.
Protože většina účastníků se ozdobila 
dobovými klobouky, zábava dostala ráz 
country a všichni se velmi dobře bavili až do 20 
hodin. 

 Zdeněk Jiránek
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