3/2017 ‐ čtvrtletník

Souhrn usnesení zastupitelstva obce Butoves
25. zasedání zastupitelstva – 31. 5. 2017
Závěrečný účet a zpráva z auditu za rok 2016 a celoroční hospodaření za rok 2016 a to bez výhrad.
Účetní závěrka za rok 2016 a převod výsledku hospodaření ve výši 1 331 945,91 Kč z účtu 431 na 432.
Smlouva na poskytnutí dotace z Královéhradeckého kraje č. 17POV02‐0053.
Vzájemný bezúplatný převod pozemků mezi Královéhradeckým krajem a Obcí Butoves
dle geometrického plánu č. 201‐668/2016ze dne 15.12.2016v k.ú. Butoves. Omezující podmínky:
Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto
dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníky, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či
jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.
 Vypsání poptávkového řízení na rekonstrukci nádrže a pověření starosty Bohumila Zacha přípravou poptávkového řízení.
 Pověření starosty Bohumila Zacha k přípravě podkladů na umístění sportovního hřiště na pozemku 160/30 v k. ú. Butoves.
 Přidělení dotace ve výši 22 000,‐ Kč p. Jiránkovi, Butoves čp. 16, pro Klub seniorů Butoves.
 Smlouva o poskytnutí dotace 22 000,‐ Kč s p. Jiránkem, Butoves čp. 16.
 Přidělení dotace ve výši 16 500,‐ Kč TJ Butoves z. s. IČO: 64816338, Butoves čp. 47.
 Smlouva o poskytnutí dotace 16 500,‐ Kč TJ Butoves z. s. IČO: 64816338, Butoves čp. 47.
 Příspěvek p. Neufussové ve výši 2000,‐ Kč na Drakiádu, Halloween, Děti maminkám.
 Realizace projektu Domácí kompostování v Podchlumí na katastru obce Butoves.
 Zapojení obce Butoves do projektu Mikroregionu Podchlumí Domácí kompostování v Podchlumí
za podmínek:
a) v případě získání dotace: Bude uzavřena Smlouva o spolupráci mezi obcí Butoves a Mikroregionem
Podchlumí k projektu Domácí kompostování v Podchlumí. Předmětem Smlouvy bude předfinancování
projektu a úhrada vlastního podílu obce.
Obec se zaváže uhradit 1/6 ceny za zpracování žádosti o dotaci včetně příloh a 1/6 ceny za zadávací dokumentaci dle zákona včetně organizace zadávacího
nebo výběrového řízení a dále předfinancovat nákup domácích kompostérů určených pro občany obce Butoves.
Po přijetí dotace na účet Mikroregionu Podchlumí bude obci vrácena poměrná část způsobilých výdajů poskytnutých na financování dle podmínek
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
b) v případě nezískání dotace: Obec se zavazuje uhradit Mikroregionu Podchlumí 1/6 ceny za zpracování žádosti o dotaci včetně příloh.





26. zasedání zastupitelstva – 20. 6. 2017
Pořadí firem poptávkového řízení Rekonstrukce nádrže Butoves
1. Stavební izolace OK s.r.o. IČ: 27483495
2. Pooltechnik spol. s r.o. IČ: 25261517
3. Jiří Šperlík, IČ: 65506308
4. EKOIZOL V+V, s.r.o., IČ: 47450321
 Smlouva o dílo na rekonstrukci nádrže Butoves s firmou Stavební izolace OK, s.r.o., IČ: 27483495
 Rozpočtové opatření č. 2/2017


Připravované akce
Ukončení léta
na hvězdárně
TJ Butoves zve malé i velké pozorovatele
na hvězdárnu v Jičíně 8.9. 2017, kde
se sejdeme v 17 hod.
Čeká nás podvečer plný her a soutěží
o věcné ceny, opékání uzenin, prohlídka
hvězdárny a hlavně noční pozorování
oblohy.
Co s sebou? Dobrou náladu a kamarády.
Akce se koná za každého počasí, ukončení
akce dle zájmu pozorovatelů.

Odpoledne se podíváme speciálním
dalekohledem na Slunce. Po setmění
budeme pozorovat prstence Saturnu,
dvojhvězdy, planetární mlhovinu M57,
kulovou hvězdokupu M13, galaxie M81
a M82 a další objekty letní oblohy.
Organizační tým TJ Butoves

Žádáme občany, kteří ještě nemají
uzavřenou smlouvu na odvádění
odpadních vod, aby se do konce října
2 0 1 7 d o s t a v i l i n a o b e c n í ú řa d
v úředních hodinách a smlouvu
uzavřeli.

Výlet na Veselý Kopec

Drakiáda

Obec Butoves a kulturní výbor pořádají
výlet, který se koná v sobotu 30. 9. 2017,
odjezd 7.00 od prodejny.
Na programu je od 9.30 prohlídka skanzenu
Veselý Kopec, občerstvení v restauraci
Na Vejminku, ve 13.00 přejezd do Betlému,

se uskuteční v neděli odpoledne
1. 10. 2017 za obcí Butoves v prostoru
na Jezeře.
Součástí zábavné akce budou hry pro děti
a opékání buřtů.

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto je téměř za námi, a tak mi dovolte Vás
na úvod zpravodaje informovat o dění v obci.
Výstavba chodníků se plánuje na polovinu září
a s tím přijde malé a jenom místní omezení
dopravy v obci, začne se úsekem od křižovatky
na Tuř a Milíčeves. Chodníky by měly být
do konce října nebo začátku listopadu všechny
hotové. Na úsek od Fialových k Šimečkovým
jsme získali dotaci z Královéhradeckého kraje
(50%) a na zbylé úseky ze Státního fondu
dopravní infrastruktury (85%).
Rekonstrukce nádrže byla provedena a je plně
využívána našimi občany, dotaci na tuto akci
máme z Královéhradeckého kraje ve výši 50%.
Dále jsme získali dotaci na vybudování místa
pasivního odpočinku (přístřešek s vybavením)
od Ministerstva zemědělství ve výši 70% a toto
místo by mělo být vybudováno u budovy
Butovanky.
Od Ministerstva zemědělství jsme také získali

Ohlédnutí
19. Butovský kros
Halloween
Hlinska, od 15.00 posezení v restauraci
u Svatého Huberta a v 18.00 odjezd domů.
Příjezd cca 20 hod. Dopravu hradí obec
Butoves.
Vstupné dospělí 140,‐ Kč, děti (6 – 15 let)
a senioři 100,‐ Kč, děti do 6 let zdarma.
Vstupné vybíráme ráno v autobusu kvůli
zakoupení hromadné vstupenky.
Závazné přihlášky do 20. 9. 2017
na tel. p. Musilové 605 567 291
nebo p. Dobrocké 607 654 444.

oslavíme v neděli 29. 10. 2017.
Zdobení dýní se uskuteční v Butovance
a poté bude lampionový průvod s dětmi
ve strašidelných kostýmech procházet obcí
Butoves.
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V sobotu 15. 7. 2017 se v Butovsi a okolních
lesích uskutečnil již 19. ročník Butovského
k ro s u , 9 . ro č n í k M e m o r i á l u Ka r l a
Formánka. Běh je zařazen do seriálu BEJK
(běžec Jičínské kotliny).
Na start letošního běhu se postavilo celkem
143 závodníků, z toho v hlavních závodech
doběhlo 39 mužů (8600 m) a 16 žen (4300),
3 junioři (4300m), 4 dorostenci (1200),

dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve výši
70% na novou střechu, fasádu a dřevěná vrata
v rámci obnovy budov místního významu.
Obě tyto akce, pokud je schválí zastupitelstvo,
se budou realizovat na jaře.
Jen doplňuji informaci, že vypisování dotací není
na to, co obec zrovna potřebuje, ale vždy je jen
z rozhodnutí úředníků jednotlivých ministerstev
a orgánů, proto se snažíme využívat dotací,
které jsou aktuálně vypisovány a třeba
v budoucnu již nebudou poskytovány.
Dále tu mám několik informací k proběhlému
soudu v Brně, kde se řešila naše žaloba na Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže (tj. správní
delikty na proběhlé výběrové řízení v roce 2013
na Kanalizaci a ČOV Butoves vydané tímto
úřadem na naši obec pro nesplnění zákona
o veřejných zakázkách). Správní soud v Brně
nám dal částečně za pravdu a rozhodnutí
od ÚOHS zrušil, byla nám vrácena pokuta
50.000 Kč, kterou jsme zaplatili. S rozhodnutím
soudu se však ÚOHS neztotožnil a podal kasační
stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně,

66 dětí (od 50m do 500 m), 10 závodníků se
zúčastnilo otevřeného běhu s hromadným
startem "Běhu pro všechny" s podtitulem
"Sám proti sobě"(4300m) a 6 žen běhu
na dlouhé trati o "Železnou ženu"(8600 m).
Někteří běžci běželi 2 kategorie.
I tento ročník byl již tradičně obsazen
k v a l i t n í m i b ě ž c i o k r e s n í , k r a j s ké
i republikové úrovně.
Nejlepší čas závodu zaběhl Jiří Čivrný
ze Semil ‐ 29:13 min. (8600 m)
Ve l ké p o d ě ko vá n í za u s p o řá d á n í
úspěšného závodu patří organizátorům,
obci Butoves, všem partnerům
a sponzorům podílejícím se na hladkém
a příjemném průběhu celé akce doplněné
o dětské atrakce a občerstvení během
závodu i po jeho ukončení.
K o m p l e t n í v ý s l e d ko v á l i s t i n a n a :
w w w. b e h e j . co m , w w w. b u tove s . c z ,
www.bejk.cz
Karel Formánek

odůvodnění zatím nebylo dodáno, a tak zatím
vyčkáváme, jaké odůvodnění bude soudu
předloženo a kdy bude nařízeno jednání v této
věci, což může trvat další roky. Ve hře je neustále
zaplacení úroku z úvěru ve výši cca 600.000Kč,
které se snaží obec vymoci po ÚOHS nebo
po firmě Profesionálové a.s.
Závěrem bych rád dodal, že naše zastupitelstvo
je velmi hospodárné a neustále hledáme
možnosti úspory provozních nákladů obce a tím
navýšení rozpočtu pro investice do rozvoje obce
a právě nejsnadnějším způsobem je využívání
dotací. Naším cílem je hlavně rozvoj obce
a bohužel při sestavování rozpočtu není možné
vše předvídat. Pokud bude někdo chtít
nahlédnout do výpisů z banky, došlých faktur,
výše odměn pro členy zastupitelstva (schváleno
na ustavující schůzi) případně zaměstnanců
obce (zajišťování provozu obce) nebo se
na cokoli zeptat ohledně financí či rozpočtu,
může se na nás kdykoli obrátit. Vše je veřejné.
Bohumil Zach
starosta obce

Připravované akce
8. 9. Ukončení léta
9. 9. Čaje
13. 9. Výlet Korunami stromů
23. 9. Čaje
30. 9. Výlet Veselý kopec
1. 10. Drakiáda
7. 10. Čaje
21.10. Čaje
29.10. Halloween
11.11. Čaje

TJ Butoves
Klub seniorů
Klub seniorů
Klub seniorů
Kulturní výbor

Ženy Butoves
Klub seniorů
Klub seniorů
Ženy Butoves
Klub seniorů

Čarodějnické čaje
29. 4. 207 ‐ 11. akce Klubu seniorů Butoves
Pořadatelé na tyto čarodějnické čaje
připravili zvláštní vstupenky s emblémem
čarodějnice a na stoly obrázek čarodějnice
s textem: Klub seniorů Ti přeje bezpečný
let, ale šťastný návrat.
V 15 hodin čekalo na začátek zábavy
75 nadšenců dobré zábavy. Po zahajovací
znělce hudby Standy Švandy přítomné
přivítal vedoucí klubu a popřál příjemnou
zábavu.
Zábava pokračovala do 16 hodin, kdy
po tradiční znělce klubu vtrhly mezi
tanečníky dvě čarodějnice, které rejdily
na koštěti po celé dvě další taneční série.
Pak se za bouřlivého potlesku vytratily
do lokálu.
Velmi vydařená zábava pokračovala
ke spokojenosti účastníků do 19 hodin.
Zdeněk Jiránek

Děti maminkám
Od dubna do května se každé úterý
scházely děti z Butovse, aby pro své
maminky, ale také babičky a sousedky
připravily překvapení v podobě recitačního
a pěveckého vystoupení ke Dni matek.
Vyráběli jsme také kytičky z keramické
hlíny. Na přípravě akce se podílelo 7 dětí:
Kristýnka Hrdá, Adélka Bubeníková, Eliška
Grohová, Nelinka a Verunka Jandovy, Míša
Kubišta a Vojta Strnad. Recitační a hudební
pásmo připravily Magda Neufussová, Iveta
Nyčová a Adéla Flečková. Zpěv na kytaru
doprovodila Adéla Flečková, keramiku
s dětmi tvořily Iveta Nyčová a Magda
Neufussová.
Na neděli 14. května si děti připravily
program ke Dni matek. Vystoupení
se uskutečnilo od 15 hodin v Butovance.
Svoji lásku děti maminkám vyjádřily
písničkami, recitací básní a vlastnoručně
vyrobenými keramickými kytičkami.
Odměnou pro děti pak byla diskotéka
a zmrzlinový pohár, který dětem připravili
manželé Krausovi. Těm bychom rádi
poděkovali také za pěknou výzdobu
Butovanky. Atmosféra na této tradiční akci
byla milá a veselá. Za příjemně strávené
odpoledne patří poděkování všem dětem,

které vystupovaly, organizátorkám akce,
které ve svém volném čase s dětmi
vystoupení připravovaly a také maminkám,
babičkám a všem, kteří se této milé akce
zúčastnili.
Iveta Nyčová

Poznávací zájezd
Severní Čechy
24. 5. 2017 ‐13. akce Klubu seniorů Butoves
Program zájezdu:
Úštěk (Šatlava), Zubrnice (skanzen), Velké
Březno (exkurze do pivovaru), Ústí n/L
(podniková prodejna Jelen, prohlídka
c e nt ra m ě sta , t ra n s p o r t l a n ov ko u
a vyhlídka ze zámečku Větruše, Tiské stěny
(oběd a procházka Tiskými stěnami)
a návrat přes Děčín, Nový Bor, Liberec
a Tutnov.
Na čajích 29. 4. se zájemci o výlet závazně
přihlásili a složili zálohu 200,‐ Kč,
v autobuse členové klubu doplatili 50,‐ Kč
a nečlenové 100,‐ Kč. Autobusová doprava
byla z části hrazena z dotace obce a část
z pokladny klubu.
V noci z 23. na 24. 5. přišly bouřky, déšť
a c i te l n ě s e o c h l a d i l o . R á n o, kd yž
se účastníci scházeli na zastávkách,
se teploty pohybovaly kolem 8°C , foukal
studený severní vítr, obloha byla zatažená,
ale nepršelo. Podle časového plánu
autobus dopravce Zikmund nabíral
účastníky v Milíčevsi, Butovsi, Popovicích
a z jičínského autobusového nádraží pak
odváží v 6.30 všech 31 účastníků směr
Mladá Boleslav do severních Čech tak, aby
v 8 hodin zastavil na náměstí v Úštěku.
Protože prohlídka úštěcké šatlavy byla
plánována od 8.30 h, využili jsme volný čas
k prohlídce historického centra města
a vyfotili se u Muzea čertů. Poté už na nás
čekala průvodkyně, která nás provedla
v šatlavě mučírnou, kde jsme si vyzkoušeli
připoutání na pranýři, potěžkali si katův
p o p ravč í n á st ro j a p ro h l é d l i d a l š í
středověké mučicí nástroje. Potom jsme si

v podzemních kobkách prohlédli vězně.
V 9.30 už nás autobus odvážel do Zubrnic,
kde jsme navštívili Skanzen, jehož
základem je historická vesnice
s komplexem zemědělských usedlostí.
Po výkladu průvodkyně jsme si prohlédli
vnitřek restaurované zemědělské usedlosti
(roubenka pochází z r. 1700) a její okolí, kde
nás zaujaly zmenšené repliky domků
historické vesnice. Podle plánu jsme potom
odjeli do Velkého Března.
Ve Velkém Březně využíváme časovou
rezervu, protože k plánované exkurzi
pivovaru v 11.30 nám zbývalo ještě asi půl
hodiny, vydali jsme se na prohlídku parku
kolem zámku hraběte Chotka a malebné
zahrady. Pak už nás přivítal na nádvoří
pivovaru průvodce ‐ zkušený místní sládek
pan Zajpt. Pivovar je součásti koncernu
Heineken, který produkuje pivo známé
severočeské značky Březňák. Průvodce nás
provedl varnou, spilkou i ležáckými sklepy,
takže jsme získali představu o tom, jak
dlouhá je cesta tohoto moku, než
se dostane na náš stůl.
Po prohlídce pivovaru autobus zastavil
v Ústí n/L u podnikové prodejny výrobce
tradičních mýdel zn. Jelen, kde si ženy
z a ko u p i l y z a v ý h o d n é c e n y p r a c í
prostředky.
Po nákupu autobus zastavil přímo v centru
města na parkovišti u obchodního centra
Forum. Po procházce obchodním centrem
a zastávce u kostela se šikmou věží
( p a m á t k a z r. 1 3 1 7 , p o š k o z e n á
při bombardování na konci druhé světové
války ‐ věž vychýlená 2m od svislice) nás
postupně lanovka vyvezla na vyhlídkovou
terasu nově restaurovaného zámečku
Větruše, odkud se nám naskytl překrásný
pohled nejen na město, ale i široké okolí.
Pohled byl ještě umocněn tím, že se mezi
mraky objevovalo sluníčko a jeho hřejivé
paprsky jsme s radostí vítali. Když jsme
se "pokochali" krásnými panoramaty,
lanovka nás dopravila zpět do obchodního
centra, odkud nás autobus ve 14.30 odvezl
do Tisé.
V přírodní rezervaci Tiské stěny máme
v přilehlé Turistické chatě od 15 hodin
plánovanou přestávku na oběd
a občerstvení. Po chutném obědě, který
si každý vybral a zaplatil sám, jsme se
v 16 hodin vydali na procházku Tiskými
stěnami. Na první zastávce u skalního
útvaru Hřib a Želva jsme se vyfotili
a pokračovali vzhůru do skal. Protože
stoupání bylo poněkud náročné, tak
po první vyhlídce na široké okolí se nás pět
nejstarších vrátilo zpět k chatě, kde jsme
odpočívali a po návratu ostatních jsme
se všichni sešli na malé občerstvení.
Podle plánu jsme se před osmnáctou
h o d i n o u v yd a l i n a z p áte č n í c e st u
přes Děčín, Kamenický Šenov, Nový Bor,
Liberec a Turnov k domovům.

Před Jičínem vedoucí klubu mikrofonem
poděkoval Liborovi za perfektně připravený
zájezd a za informace, které nám podával
během celé cesty, poděkovali jsme také
řidiči p. Škaloudovi za bezpečnou jízdu
a všem účastníkům za ukázněnou účast
na programu a bezproblémový průběh
celého dne.
Závěrem účastníky pozval vedoucí klubu
p. Jiránek na příští odpolední zábavu
na čajích v Butovance.
Pak už nás autobus postupně rozvezl
k domovům, takže všichni byli podle plánu
do 21 hodin ve svých domovech.
Zdeněk Jiránek

Posezení k narozeninám
23.6. 2017 ‐ 16. akce Klubu seniorů Butoves
V slavnostně vyzdobeném sále u krásně
prostřených stolů se v pátek v 15 hodin
sešlo 46 členů klubu. Po zahájení členky
výboru klubu poblahopřály narozeným
v květnu: Marie Morávková, Marie
Kordíková, Eva Kvasničková, Božena
Mádlová, Libuše Žitná, Hana Vitíková, Josef
Dvořák, Eva Kučerová a Olga Krásná,
narozeným v červnu: Bohuslav Kraus, Květa
Míková, Bohumil Zach ml., Mária Krausová
a Oldřich Horák, v červenci: Zdeněk Jiránek,
Lýdia Bílková, Libuše Švandová, Bohumil
Zach st., Libuše Ryglová, Libuše Křížová,
Naďa Hančová, Jana Vopálková a Hana
Horáková, v srpnu: Lubomír Tichý, Marie
Lazáková, Libuše Zumrová, Stanislav
Krásný, Libor Vobrátil a Jaroslava Šturmová.
Po předání písemného blahopřání a malé
p o zo r n o s t i ( p r o že ny b o n b o n i é ra
a pro muže láhev vína) vedoucí popřál
oslavencům pevné zdraví do dalších let
a společně si připili na zdraví připravenou
sklenkou vína. Členka zastupitelstva obce
Jana Rajmová s Marií Škaloudovou předaly
vedoucímu klubu k jeho 84 narozeninám

dárkový koš.
Členky výboru roznesly na stoly talíře
se zákusky, které připravily: paní Horáková,
Krásná, Křelinová, Křížová, Mádlová,
Panochová, Rýglová, Škaloudová, Vitíková,
Vopálková, Zachová a Zumrová.
V 17 hodin bylo pro všechny připraveno
malé občerstvení (párek a chléb) a všichni
si zazpívali a zatančili za doprovodu Slávka
Krause až do 19 hodin.
Zdeněk Jiránek

Dětské sportovní
odpoledne

Začátek prázdnin zpříjemnila dětem
Tělovýchovná jednota Butoves. V sobotu
1. července uspořádala v odpoledních
hodinách již tradiční dětské sportovní
odpoledne v blízkém okolí Butovanky. Malé
i starší děti změřily své síly a dovednosti
v disciplínách jako jsou střelba prakem,
ze vzduchovky, kop na cíl, chůzi na chůdách,
skákání přes švihadlo nebo obratnost
při hodu na koš i pinkání míčkem.
Po splnění úkolů si děti vybraly své odměny
v malém dětském obchůdku. Následovalo
vystoupení Zuzky a její fenky Jenny, které
spolu dětem zatančily a poté je i zapojily
do her a soutěží.
Tuto dětskou akci podpořila také Obec
Butoves finanční částkou, za kterou
pořadatelé zakoupili mimo jiné dřevěné
c h ů d y o d m í st n í h o t r u h l á ře p a n a
Rejmonta.
Děkujeme všem dospělým, kteří
obsluhovali jednotlivá stanoviště, a s dětmi
se těšíme zase za rok na shledanou.
Dana Vohánková

Odpolední čaje
1. 7. 2017 ‐ 17. akce Klubu seniorů Butoves
Počasí prvního prázdninového dne se
podobalo spíše podzimnímu. Bylo chladno,
obloha bez sluníčka s občasnou přeháňkou.
To však neodradilo příznivce dobré zábavy.
Pořadatelé již před 15 hodinou měli starost
pro všechny zájemce o tanec zajistit místa
u stolů. Několik párů muselo vzít zavděk
místem u stolu v lokále.
V 15 hodin znělkou hudebník Standa
Švanda přivítal na sále neuvěřitelných
rekordních 86 účastníků !!
Hned po úvodní sérii tanečních melodií
pořadatelé pogratulovali k narozeninám
a předali malou pozornost Nadě Hančové,
Jaroslavě Šturmové a Liboru Vobrátilovi,

kteří se nemohli zúčastnit společného
posezení v pátek 23. 6.
Po znělce klubu v 16 hodin paní Fanynka
Louthanová a Jenda Kolář přednesli
gratulaci pro vedoucího klubu Zdeňka
Jiránka, který se právě tento den dožil
84 let. Následně pořadatelé vyhlásili
oslavenci sólo. Každá žena, která požádala
o tanec, předala oslavenci růžičku. Po sólu
jubilant za dort od členů výboru, za dort
od účastníků, za růžičky a jiné dárky všem
s dojetím poděkoval a mimo jiné řekl,
že pro něho je největším dárkem pohoda,
radost a spokojenost všech přítomných
při společných akcích.
Družná zábava nabírala obrátky a není divu,
že se nikomu nechtělo domů. Proto
pořadatelé po domluvě s hudebníkem
zábavu prodloužili do 20 hodin.
Na závěr ještě vedoucí klubu popřál všem
v pohodě a bez problémů prožitou
dovolenou tak, aby se ve zdraví sešli
na podzimních čajích v sobotu 9. září.
Zdeněk Jiránek

Butovský bramborák
19. srpna se konal již 8. ročník Butovského
b ra m b o rá ku . D o s o u těž n í h o k l á n í
se přihlásilo šest týmů, které za krásného
počasí předvedly to nejlepší ze svého
kuchařského umění.
Po několikahodinovém zápolení došlo
na vyhlášení výsledků. Více jak 330
návštěvníků určilo za vítěze družstvo
ze Slatin s názvem Slatinské trio. Cenu
pořadatelů si za sympatický dojem odvezla
děvčata z Petrovic a jejich tým Petrovické
dorostenky.
Děkujeme všem návštěvníkům, kterých
každý rok přibývá, soutěžním týmům
a hlavně všem pomocníkům, kteří nám celý
víkend pomáhali. Při dalším ročníku
Butovského bramboráku i s řadou novinek
a překvapení se na vás už moc těšíme, ahoj.
Milan Havelka

