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Souhrn usnesení zastupitelstva
obce Butoves
29. zasedání zastupitelstva ‐ 27. 11. 2017
Schváleno:
Strategický plán obce Butoves na roky 2017 - 2021.
Návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2018 s příjmy
2 871 100 Kč a výdaji 2 871 100 Kč.
 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 12RRD03-0009
na pořízení územního plánu.
 Výjimka ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu na akci Předláždění prostranství
před prodejnou a vybudování osvětlení nad místem
pro přecházení + objednání práce u firmy Obis s.r.o.
IČO: 60933682.
 Smlouva o dílo se společností Obis s.r.o. IČO: 60933682 na předláždění prostranství před prodejnou a vybudování osvětlení
nad místem pro přecházení.
 Záměr pronajmout budovu čp. 62 - Butovanku.
 Rozpočtová opatření č. 5/2017.
 Vydání poukázek v hodnotě 500,- Kč pro osamělé osoby nad 70 let celkem za 2500,- Kč.
 Poplatek za užití sálu v Butovance ve výši 100 Kč/1 denní akce, kromě kulturního výboru a TJ Butoves, které platí za skutečnou
spotřebu energií.
 Prominutí platby za energie v Butovance za rok 2017 TJ Butoves.
Žádáme občany, kteří ještě nemají
 Vyřazení záclon z čp. 62 a 47 z operativní evidence.
uzavřenou smlouvu na odvádění
odpadních vod, aby se dostavili
30. zasedání zastupitelstva ‐ 19. 12. 2017
na obecní úřad v úředních hodinách
a smlouvu uzavřeli.
Schváleno:



 Vyrovnaný rozpočet na rok 2018 s příjmy ve výši 2 982 000,- Kč a výdaji ve výši
2 982 000,- Kč.
 Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020.
 Pořadí firem poptávkového řízení Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Butoves na období 2018 - 2021: 1. Severočeské
komunální služby s.r.o., IČ: 62738542.
 Smlouva o dílo na svoz a likvidaci komunálního odpadu v obci Butoves na období 2018 - 2021 s firmou Severočeské komunální
služby s.r.o., IČ: 62738542.
 Příloha č. 6 k obecně závazné vyhlášce obce Butoves č. 2/2013 o poplatku za komunální odpad, kterou se stanoví výše poplatku
za komunální odpad pro rok 2018 (ve stejné výši jako v roce 2017).
 Kalkulace ceny stočného pro rok 2018 (cena s DPH 25 Kč/m3).
 Jmenována inventarizační komise ve složení: předsedkyně p. Rajmová, členky p. Havelková a p. Viková.
 Kupní smlouva s panem Miloslavem Tvrdým, Chomutice 118, na pozemek parc. č. 364/51 v k.ú. Tuř za dohodnutou kupní cenu
50.000,- Kč.
 Nájemní smlouva na pronájem čp. 62 s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Butoves (IČ:64814157) za nájemné 1000,- Kč/měsíc.
 Nabídková cena 250 000,- Kč za parcelu 153/2 a 153/15 o celkové výměře 4 715 m2.
 Nákup dvou trojkřesel od firmy N-N.CZ, s.r.o. IČO: 24657808 za cenu 24 346,- Kč.

Připravované akce
Turnaj v mariáši
klub seniorů Vás zve na 19. ročník
Memoriálu Jardy Kulhánka v Křížovém
mariáši, který se bude konat 7. dubna
v Butovance. Prezentace začíná v 8:00,
zájemci o hru se mohou hlásit p. Jiránkovi.
Nejlepšímu hráči předá vítězný pohár
starosta obce Bohumil Zach.

Pálení čarodějnic
Sbor dobrovolných hasičů Butoves bude
pořádat dne 30. dubna od 17:00 hod.
tradiční pálení čarodějnic v lokalitě
„Na Jezeře“. Občerstvení bude zajištěno.
Všichni jste srdečně zváni k posezení
u táborového ohně.
Starosta SDH Butoves
Ondřej Dobrocký.
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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem bych se chtěl omluvit, že jsme nebyli
schopni uspořádat veřejnou schůzi, ale
nenašli jsme vhodný termín, aby se hodil
celému zastupitelstvu. Na termínu
a programu budeme dále pracovat, abychom
se mohli s Vámi sejít.
Na jaře bude dokončena výstavba chodníků,
odpovědi na stížnosti budou poslány
stěžovatelům v nejbližších dnech a zároveň
bude o všem rozhodovat zastupitelstvo obce.
Dále bude provedeno položení zámkové
dlažby u prodejny potravin s vybudováním
místa pro přecházení a oprava nakládací
rampy.
Během jara bychom rádi vybrali dodavatele
pro opravu hasičské zbrojnice a místa
pasivního odpočinku (pergola) u Butovanky
tak, abychom do konce volebního období

Ohlédnutí
Butovský ples
V sobotu 3. 2. 2018 se uskutečnil Butovský
ples společně zorganizovaný Sborem
dobrovolných hasičů a Tělovýchovnou
jednotou Butoves. Záměrem tohoto
netradičního spojení bylo navázání
a prohloubení dobrých vztahů mezi
příznivci obou organizací a ostatních
občanů naší obce.
Ples se ke spokojenosti všech zúčastněných
vydařil. Zúčastnilo se ho 65 tanečníků
a s předprodejem bylo prodáno
90 vstupenek. K příjemné náladě
a atmosféře přispěla hodnotná tombola,
kvalitní hudební produkce pánů Pavla
Šejna a Jiřího Pelce, kteří vydrželi hrát
dlouho přes půlnoc.
Všem, kteří naše spolky podpořili, moc
děkujeme a těšíme se na další setkání
a spolupráci.
za TJ Butoves a SDH
Karel Formánek

dotáhli tyto akce a řádně je vyúčtovali.
Také by již měla byt známa finální podoba
znaku obce, který schválí zastupitelstvo obce.
Obec zakoupila pozemek u bytovky
a plánujeme rozšíření parkovacích míst, rádi
bychom vybrali projektanta, který by měl
vyprojektovat parkování pro obyvatele
bytovky a nové garáže.
Obec také požádala o odkup pozemku podél
vlakového nádraží, České dráhy jsou prodeji
nakloněny, zatím je vše ve schvalovacím
řízení, cena by měla být přibližně 250 000 Kč,
vyjednávání trvalo přibližně 4 roky. Až
pozemek získáme, budeme se snažit získat
dotaci na opravu vozovky, aby byly
odstraněny výmoly, které nespadají
do správy Údržby silnic Jičín a České dráhy
nebyly ani po několika urgencích schopny
výmoly opravit.
Butovanka je nyní v pronájmu hasičů a ti ji

Dětský karneval
Na neděli odpoledne 18. 2. 2018 bylo
uspořádáno Kulturním výborem Butoves
a obcí Butoves dětské maškarní.
Celé odpoledne bylo protkáno pěknou
muzikou a hrami pro děti, za jejichž
úspěšné splnění si mohly odnášet pěkné
ceny a sladkosti. Pro děti byla zároveň
připravena bohatá tombola, ze které
si mohl každý los odnést další pěknou cenu
a taktéž byly porotou vybrány a oceněny

provozují ve spolupráci s panem Krausem
jako odpovědným vedoucím v provozovně.
Provoz je tedy nepřerušen.
Letos také začne čištění a podrobné
mapování veškeré dešťové kanalizace v celé
obci, protože je několik úseků hodně starých
a zanesených. Celá akce by měla trvat několik
let, celá síť kanalizace se rozdělí na etapy.
Začne se s prověřením kanalizace
u Formánkových. Celá kanalizace musí být
mapována a čištěna od nejvyšších úseků
a postupovat směrem k vyústěním. Rádi
bychom zajistili řádný odtok dešťových vod.
Na místech, kde bylo provedeno kácení
stromů (lip) je plánována nová výsadba
zeleně.
Samozřejmě pokud budete mít jakýkoli
požadavek, připomínku, námět obraťte
se nás, jak uznáte za vhodné.
Bohumil Zach
starosta obce
nejlepší masky.
Děti i pořadatelé si celé odpoledne
náramně užili. Veselé odpoledne bylo
za ko n č e n o ro zd á n í m m a l é h ra č k y
na památku každému malému účastníkovi.
Za KV Martina Hrdá

Připravované akce
2. 3. Zábava k MDŽ
Klub seniorů
4. 3. Vítání občánků
Kulturní výbor
7. 4. Turnaj v mariáši
Klub seniorů
9. 5. Výlet lodí Poděbrady
Klub seniorů
13. 6. Čaje
Klub seniorů
31. 3. Čaje
Klub seniorů
14. 4. Čaje
Klub seniorů
21. 4. The Beatles - veteran club
28. 4. Čaje
Klub seniorů
30. 4. Pálení čarodějnic
SDH Butoves
4. 5. Čaje
Klub seniorů
26. 5. Čaje
Klub seniorů
2. 6. Čaje
Klub seniorů
30. 6. Dětský den
TJ Butoves
červen výlet s obcí Butoves
Kulturní výbor

Stručné hodnocení
akcí Klubu seniorů
Butoves v roce 2017
S dnešní akcí se v roce 2017 sešli členové
klubu 27 krát s celkovou účastí 1275, což je
průměrná účast na jednu akci 48. Rád bych
připomenul některé akce.
21. ledna u příležitosti 6. výročí založení
klubu se konal 1. ples seniorů
25. února Country bál učili jsme se některé
country tance
12. dubna Jarní posezení ve Skřivanech
24. května poznávací zájezd Severní Čechy
14. září zájezd Janské Lázně Stezka
korunami stromů
23. září na čajích se zrodilo Butovské
spartakiádní cvičení seniorů
28. září Svatováclavské klání střelba
za vzduchovky, luku, kuše a hod šipkami
18. října návštěva Hasičského záchranného
sboru Jičín
V letošním roce jsme se sešli čtyřikrát,
abychom blahopřáli členům k jejich
narozeninám:
23. března narození v lednu až dubnu 6 žen
a 9 mužů
26. června narození v květnu až srpnu
21 žen a 10 mužů
28. září narození v září a říjnu 6 žen a 4 muži
24. listopadu narození v listopadu
a prosinci 5 žen a 3 muži
Zatím se uskutečnilo 15 odpoledních čajů,
kterých se účastnilo 853 tanečníků
s průměrnou účastí 57. Nejmenší účast
43 přítomných byla na čajích 17. června
a největší účast 86 na čajích 1. července.
Za uplynulé sedmileté období se
uskutečnilo 170 akcí s účastí 6 128, což je
průměrná účast na jednu akci 39.
K dnešnímu dni má klub 63 aktivních členů
(40 žen a 23 mužů) a další 3 (Pepa Janda,
Vráťa Lazák a Jirka Rajm), kteří jsou
zakládajícími členy, ale kterým zdravotní
stav nedovolí aktivně se podílet na činnosti
klubu, které ale v den jejich narozenin
navštěvujeme.
Závěrem mi dovolte, abych jménem všech
členů Klubu seniorů Butoves poděkoval
za podporu naší činnosti obecnímu
zastupitelstvu.
Zdeněk Jiránek

Mikulášské čaje
28. akce Klubu seniorů Butoves
Butovanka, sobota 9. prosince 2017
Krásné sobotní odpoledne - sluníčko,
klidno a teploty téměř jarní - to vše už
neplatilo kolem 14 hodiny, kdy se jičínští
příznivci naší zábavy vypravili k vlaku.
Z temné oblohy se za větru hustě sypal
těžký mokrý sníh. Ani toto nevlídné počasí
neodradilo od dobré zábavy
58 návštěvníků, kteří při placení vstupného
ukládali do připraveného koše drobné
dárky pro své blízké. V 15 hodin je přivítala
znělka naší oblíbené hudby Duo Decent.
Po znělce vedoucí klubu popřál přítomným
dobrou zábavu a stručně naznačil, co je
dnes čeká. Krásně vyzdobený sál se brzy
zaplnil spokojenými a usměvavými
návštěvníky.
Po znělce klubu a po taneční sérii v 16.15
přiběhla na sál pradlenka (Fanuška
Louthanová) a vyzvala všechny přítomné
k již tradiční rozcvičce. Její výzvě jen
málokdo odolal a všichni si s chutí zacvičili.
V 17 hodin do potemnělého sálu
za melodie vánočních koled a zvuku
ro ln iček d ů sto j n ě vkrá čel M iku lá š
doprovázený andělem a čertem. Pak už
anděl zval jednotlivé účastníky, aby jim
předal dáreček.

Protože se rozdávání dárků (anděl jich
rozdal 39) a vzájemné děkování trochu
protáhlo, pořadatelé vyhlásili prodloužení
zábav y do 20 hodin, což přítomní
potleskem uvítali.
Závěrem jsem upozornil, že se ve středu 13.
12. zúčastníme celostátní akce Česko zpívá
koledy, v sobotu 16. prosince se rozloučíme
s rokem 2017 a popřejeme si vzájemně
zdraví do roku 2018.
Zdeněk Jiránek

Vítání roku 2018

1. akce Klubu seniorů Butoves
sobota 6. ledna 2018
Téměř jarní počasí (teploměr se vyšplhal
n a d 1 0 ° C ) p ř i l á ka l o d o o d p o l e d n í
Butovanky zájemce o dobrou zábavu
ze širokého okolí. Úvodní znělka hudby
(i pro letošní rok beze změny) přivítala
ve vyzdobeném sále 67 nedočkavých
tanečníků, kteří se vzájemně pozdravili
a popřáli si do nového roku.
Po znělce klubu v 16 hodin podaly dvojice
členů klubu všem přítomným skleničku
s e s e k te m . Ve d o u c í k l u b u p ro n e s l
slavnostní přípitek:
"Před malou chvílí dohrála hudba naši
znělku, tentokrát na počest 7. výročí
založení klubu. Proto při této příležitosti
zdravím členy klubu. Samozřejmě pozdrav
patří i všem stálým příznivcům našich akcí.
16. prosince jsme se zde rozloučili
s uplynulým rokem 2017 a připili na vše
dobré, co jsme společně v tomto roce
prožili. Dnešní první akcí vítáme rok 2018
a do nového roku mi dovolte vyslovit své
přání. Přeji si, abychom se pravidelně
scházeli v tomto prostředí, které nám vždy
krásně připravují manželé Krausovi, přeji si,
abychom se vždy dobře bavili za doprovodu
naší hudby, přeji si, vlastně přeji nám všem,
abychom tady alespoň na chvíli zapomněli
na občasné trampoty, které nás životem
provází. Aby se nám předsevzetí podařilo
splnit, potřebujeme všichni především
dobré zdraví. Proto Vám všem dnes
ze srdce přeju pevné zdraví, a na zdraví si
s Vámi všemi rád připiju!"
P o t l e s ke m v e s t o j e a v z á j e m n ý m
přiťuknutím předsevzetí všichni přijali.
Pod vedením cvičitelek Olgy Krásné a Jitky
Cermanové jsme si v 17 hodin
za doprovodu hudby tradičně zacvičili.
Během zábavy členky výboru vybraly
od členů členský příspěvek a seznámily je
s chystaným výletem v květnu lodí
z Poděbrad do Kolína a zářijovou návštěvou
hory Říp.
Před závěrečnou taneční sérií členka
výboru Boženka Mádlová upozornila na to,
že příští taneční zábava 20. ledna bude jako
2. Ples seniorů a požádala (pokud možno)
o společenské oblečení. Součástí plesu
bude také losování tomboly, a proto
požádala o příspěvky do této tomboly.
Zdeněk Jiránek

Sezóna mládeže
jde do finiše

2. Ples seniorů
sobota 20. ledna 2018
Ve čtvrtek a v pátek sněhový příval a silný
vítr způsobil dopravní kolaps po celé
republice. Na dálnici D1 došlo k havárii více
než padesáti dopravních prostředků.
To v š e c h n o vz b u d i l o u p o řa d ate l ů
sobotního plesu vážné obavy z malé účasti.
Obavy však byly zbytečné, protože sobotní
20. leden vůbec nepřipomínal zimu.
Od rána se objevovalo sluníčko, teploměr
se pohyboval kolem +5°C a před 15
hodinou tradičně krásně vyzdobený sál
za p l n i l o 5 7 p řevá ž n ě s p o l e č e n s k y
oblečených účastníků. Některé dámy byly
v dlouhých róbách a myslím, že nebylo
pána bez kravaty. Když hudebníci jako
novinku zahráli koncertní valčík Vzpomínka
na Herkulovy lázně a sál se naplnil
tanečníky, vše nabudilo krásnou sváteční
náladu a já jsem to cítil jako malé pohlazení
na duši.
V 16 hodin jsem těmito slovy připomenul
důvod k poděkování hudebníkům:
"Hezky jsme si zatančili krásný waltz, který
se již stal jakousi pravidelnou znělkou
našich zábav. Chci vám jen připomenout, že
jeho autory jsou oba naši hudebníci.
Autorem krásných slov je Jirka Haken
a hudební úpravy se velmi dobře zhostil
Standa Švanda. Jako poděkování si jistě
zasloužili Váš potlesk. To ale není vše,
co vám chci ještě dnes prozradit. Oni totiž
nám své krásné melodie k pobavení
a d o b r é zá b av ě p ř i n á š e j í d n e s j i ž
po osmdesáté." Dvě členky našeho klubu
jim jako poděkování předaly malou
pozornost. Hudebníci pak poděkovali
dalšími krásnými melodiemi.

Po vylosování tomboly, na které se podíleli
všichni přítomní, se všichni společně bavili
až do 20 hodin. Zábava se opět vydařila
a b y l o d o m l u v e n o, že s e s e j d e m e
na příštích odpoledních čajích 10. února,
abychom se připravili na Maškarní
merendu v sobotu 17. února.
Zdeněk Jiránek

Maškarní merenda
17. února 2018
Sobotní dopoledne opět nepřipomíná
únorový den. I když podle meteorologů
na jihu Čech a Moravy sněhové přívaly

a námraza způsobují dopravní nehody,
u nás, stejně jako v celém Českém ráji,
teploty nad bodem mrazu a po sněhu ani
památky. Od poslední vydařené zábavy
uplynul jen týden, a proto jsme byli
zvě d av i , ko l i k p ř i j d e n áv štěv n í k ů ,
ale hlavně kolik přijde masek. Blíží se třetí
hodina, sál je již plně obsazený, ale bohužel
žádná maska.
Teprve těsně před třetí hodinou za signálu
"hoří" vkráčel na sál hasičský velitel,
na hlavě přilbu, u pasu parádní sekeru a
na prsou vyznamenání - Standa Krásný.
K d y ž z n ě l ko u h u d b a v í t á n a s á l e
64 účastníků - stále jediný maskovaný.
U pokladny jsem se dozvěděl, že maskovaní
se budou na sále objevovat postupně,
protože 14 přítomných zaplatilo pouze
50 Kč, což bylo vstupné pro maskované.
Postupně se na sále objevil kat, dáma

v černém, pionýrka, kuchařka, Ind, pankáči,
klokan a další.
Po čtvrté taneční sérii přišli na sál Líza
(Mádlová) a Lojza (Jiránek) a přednesli
za doprovodu Standy Švandy známou píseň
Michala Tučného "Lojza a Líza". Účinkující
byli odměněni potleskem přítomných,
stejně jako vystoupení osmi sokolek se
skladbou "Holky z naší školky". Po jejich
vystoupení jim členka výboru klubu
předala jako malou pozornost čokoládu.
Některé z vystupujících zůstaly dále
na zábavě až do 19 hodin.
Stalo se již tradicí, že jsme si po 17 hodině
společně zacvičili.
Před závěrečnou znělkou ještě vedoucí
klubu přítomným připomenul, že příští
zábava na počest svátku žen se uskuteční
v pátek 2. 3. od 15 hodin.
Zdeněk Jiránek

Stolní tenis Butoves
Naši mladí hráči stolního tenisu v těchto
dnech dohrávají poslední zápasy okresního
přeboru žáků a dorostu. Mají za sebou
úspěšnou reprezentaci na krajských
přeborech v Jaroměři a Dobré, na kterou se
jako jediní hráči z okresu Jičín v kategoriích
nejmladších, mladších a starších žáků
dokázali nominovat. Čeká nás ještě odehrát
krajské kolo družstev starších žáků
v Hořicích.
No a jaká že ta letošní sezóna mládeže byla?
Tým žáků Butoves A vede tabulku soutěže
bez ztráty bodu a bez jediné prohry. Žádný
ze 14 týmů nás zatím nedokázal porazit.
TJ Butoves A jde do finálové čtyřky
nejlepších týmů z prvního místa a je
největším favoritem na zisk letošního
titulu. Žáci TJ Butoves B se perou
o 10. příčku, což je vzhledem k jejich věku
výsledek nad očekávání. Tak jak sezóna
postupně plynula, šla nahoru i forma
jednotlivých hráčů Béčka. Svoji výkonnost
potvrzují na turnajích jičínského K-klubu,
ziskem medailí na okresním přeboru
v Bělohradě a nominací na zmiňované
krajské přebory. Bude hodně záležet
na posledním kole, kdy nás s Béčkem čekají
soupeři ze spodní části tabulky. Věříme,
že budou všichni hráči fit a že se podaří
naplnit výsledkové očekávání.
V sobotu 17. 2. proběhlo poslední kolo
okresního přeboru dorostu, ve kterém
se nám podařilo v Hořicích porazit
favorizovaný domácí tým, toho času na
2. místě průběžného pořadí tabulky. I když
jsme splnili naplánovaný bodový zisk,
nepodařilo se nám nakonec proklouznout
do finálové skupiny nejlepších 4 týmů
dorostu z okresu. Na jednu stranu nás těší,
že jsme dokázali porazit týmy jako Orel
Studenec (2. v konečném pořadí) nebo
Hořice, o to více na druhou stranu zamrzí
neproměněné mečboly s Libání. Celkově
hodnotíme sezónu dorostu jako velice
vydařenou. Kluci z dorostu patří totiž
věkem stále ještě do kategorie žáků. Pevně
věříme, že se nám skvěle rozehranou
sezónu podaří dotáhnout výsledkově
do zdárného konce. Tak nám držte palce.
Děkuji všem rodičům, hráčům a příznivcům
za podporu. Vynikající je také spolupráce
s manžely Krausovými, děkujeme za pomoc
při domácích zápasech pořádaných mimo
otevírací dobu Butovanky.
Aleš Vohánka

Slavnostní zakončení sezóny po zápase v Butovance

