
Výsledek	ankety	
Zpravodaje	obce	

Butoves
Odevzdané anketní lístky:
řádné vyplněné 88, vyřazené 18
Čtu Zpravodaj obce Butoves:
ano 80, ne 8
Přeji si, aby byl Zpravodaj vydáván:
ano 84, ne 4
Které informace ve Zpravodaji chybí:
7x informace ze zasedání zastupitelstva
1x zápisy ze zastupitelstva
2x informace o připravovaných akcí
2x výsledky dosavadních anket
3x výročí, gratulace občanům
1x názory občanů
1x otevírací doba obchodu
1x inzerce
3x křížovka, osmisměrka
3x vtipy, zábava
Další náměty:
zvětšit fotografie, více informací o dětech v obci 

(například žáci vycházející ze základní školy), 

více prezentovat činnost spolků, přehlednost 

informací na zadní straně Zpravodaje,tisk 

Zpravodaje na kopírce obce - snížení nákladů 

na tisk.
Smysl pro humor nechyběl některému z občanů 

Butovse, který vymyslel recesi a anketní lístky 

zkopíroval tak, aby bylo na první pohled 

viditelné, které nejsou originální.
Protože se občané chtějí při čtení Zpravodaje 

alespoň občas pobavit, rozhodla jsem se 

zveřejnit také náměty z vyřazených anketních 

lístků:
společná fotografie všech občanů Butovse, 

celkový úhrn srážek, otevírací doba na butovské 

plovárně, informace o výskytu chráněných 

druhů zvířat v obci a jejím okolí, předpověď 

počasí v nadcházejícím čtvrtletí, podrobnější 

informace o akcích v naší obci - rozšířit zpravodaj 

nejméně o 4 strany, množství vytočeného piva 

v Butovance za daný měsíc, zprávy o aktuálním 

stavu vody na obecním koupališti a další 

neméně vtipné náměty
Závěr:
Za redakční radu Zpravodaje obce Butoves 

a všechny, kteří do Zpravodaje přispívají, děkuji 

všem sousedům, občanům Butovse, že se 

zapojili do ankety a věnovali svůj čas zamyšlení 

a osobnímu sdělení názoru na vydávání tohoto 

čtvrtletníku. 
Ve vydávání Zpravodaje budeme pokračovat 

i nadále. Váš zájem nás velice těší a věříme, že se 

na obsahu dalších čísel Zpravodaje obce 

Butoves budete také aktivně podílet. 
Děkuji.

Iveta Nyčová

Připravované	akce
2. 6. Čaje  Klub seniorů
8. 6.  Veřejná schůze  Obec Butoves
11. 6. Projednání Územního plánu
15. 6. Posezení k narozeninám Klub seniorů
23. 6. Čaje Klub seniorů
24. 6.  Dětský den TJ Butoves
7. 7. Závěrečné čaje Klub seniorů
14. 7. Butovský kros TJ Butoves
1. 9.  Putování na Jezera TJ Butoves
1. 9. Čaje Klub seniorů
15. 9. Výlet do Ústí n. L. Kulturní výbor

Vyhodnocení	ankety	
o	znak	a	vlajku

Od konce měsíce listopadu 2017 do 25. února 
2018 měli občané Butovse možnost formou 
ankety rozhodnout o podobě vlajky a znaku 
obce. 
Na obecní úřad nám přišel pouze jeden anketní 
lístek vystřižený ze zpravodaje, který hlasoval 
pro var iantu č .  3 .   Dále  se  h lasovalo 
na webových stránkách obce, kde se zapojilo 
celkem 27 hlasujících, z toho deset hlasovalo 
pro variantu č. 1, pět pro variantu č. 2 a dvanáct 
pro variantu č. 3. Tudíž mezi občany zvítězila 
varianta č. 3 se třinácti hlasy. 
Zastupitelé na svém 31. zasedání výsledky 
ankety projednali a přiklonili se k variantě č. 3. 
Výsledek jsme zaslali p. Tejkalovi, který nám 
znak navrhl a zaslali jsme žádost na projednání 
znaku do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
kde by měl být projednán v červnu. 

Vítězný návrh znaku a vlajky obce Butoves

Butovská	plovárna
I v letošním roce pro Vás obec Butoves 
ve spolupráci s sborem dobrovolných hasičů 
připraví požární nádrž tak, aby se zde dalo 
koupat.  V průběhu června bude nádrž 
vypuštěna, vyčištěna a před prázdninami bude 
znovu napuštěna čistou vodou, o kterou se 
budeme starat, aby vydržela pokud možno až 
do konce prázdnin. Koupání je na vlastní 
nebezpečí, proto na děti dohlédněte. 

Likvidace	bioodpadu
V pondělí 4. června od 18:00 bude všem, kteří si 
podali v loňském roce žádost o kompostér,  
vydán proti podpisu smlouvy o výpůjčce  nový 
plastový kompostér v areálu ČOV. 
Žádáme všechny, kterých se to týká, aby 
si kontejner vyzvedli, protože obec nemá 
k dispozici prostory pro skladování kontejnerů. 
I přesto můžete všichni stále vozit bioodpad 
každou neděli od 15:30 do 16:30 na kontejner 
do areálu ČOV.

Svoz	nebezpečných	
složek	komunálního	

odpadu
bude v neděli 17. 6. 2018 od 8:45 do 8:55 
před prodejnou potravin. Z důvodu změny 
legislativy již nebude svážen elektroodpad 
a pneumatiky. Odpad by měl být jasně 
identifikovatelný nebo v originálním obalu.

Úvodní	slovo	starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem bych Vás  rád pozval  jménem 

zastupitelstva na veřejnou schůzi do Butovanky 
a to v pátek 8. června od 18 hodin, kde bude 
takové malé shrnutí naší práce za uplynulé čtyři 
roky a hlavně se tam můžeme potkat a popovídat 
si o problémech, které Vás trápí a které mohou být 
inspirací pro nové zastupitelstvo obce Butoves, 
protože se nám blíží volby, které se budou konat 
5. a 6. října. 

Chodníky v obci jsou dokončené a obec 
sestavuje podklady pro žádost o kolaudaci na celé 
dílo včetně dešťové kanalizace. 

V současné době řešíme stížnost občanů 
s provedením chodníků v jednom úseku. Jedná se 
o výšku chodníku s ohledem na postavení domů, 
které je bohužel již historicky níže, než 
komunikace. Stavba a projekt chodníků je 
v souladu se zákonem, příslušnými vyhláškami 
a  n o r m a m i .  Z  d ů v o d u  s t í ž n o s t i  b y l o 
na zastupitelstvu hlasováno o odstranění 
chodníků, které nebylo schváleno, protože je to 

další občanská vybavenost, která je spojená 
s užíváním nemovitostí v obci a celkovým 
vylepšením vizuálního pohledu na obec. Myslím, 
že  p o  n ě ko l i ka  s p o l e č ný c h  s e t ká n í c h 
na zastupitelstvu i mimo něj se společné 
domluvíme a  záležitost  bude vyřešena 
k oboustranné spokojenosti.

V pondělí 11. června od 16 hodin se bude konat 
setkání občanů k územnímu plánu, které je 
veřejně přístupné. Na této schůzce budou 
přítomni projektanti, zástupci obce a pracovníci 
územního plánování v Jičíně. Proto případné 
dotazy a připomínky můžete prodiskutovat přímo 
na místě, kde Vám bude koncept územního plánu 
představen. Srdečně Vás zveme na toto setkání.

Obec se letos stala majitelem několika pozemků, 
které jsou důležité pro rozvoj naší obce. Jedná se 
zejména o parcelu za bytovkou, kde by mělo dojít 
k rozšíření parkovacích ploch a výstavbě dalších 
garáží. Rádi bychom vybrali projektanta, který by 
měl na starosti projektovou přípravu této plochy, 
a to ve spolupráci s výborem bytovky. Chtěli 
bychom docílit co nejlepšího výsledku z důvodu 
odstranění současného parkování některých 

vozidel na nevhodných místech, ale usilujeme 
také o celkové vizuální zlepšení okolí bytovky. 

Dále jsme majiteli celé asfaltové komunikace 
od křižovatky u kolejí až do zatáčky u pěšího 
přechodu trati. S původním majitelem (České 
dráhy, a.s.) nebylo možné domlouvat opravy nebo 
jiné náležitosti s provozem, a tak jsme se po cca 
6 letech od podání žádosti o odkup konečně stali 
majiteli  a dojde i  na vyspravení výtluků 
na křižovatce u kolejí.

Rád bych ZNOVU apeloval na občany, kteří 
chodí s pejsky po obci, aby si po svých miláčcích 
uklízeli exkrementy na chodnících a přilehlých 
pozemcích, protože mít před plotem nebo 
na chodníku výkal je opravdu nepříjemné. Dalším 
problémem je také volný pohyb psů po vesnici 
a tím apeluji na majitele psů, aby si pejsky lépe 
hlídali a zavírali. Nikdy nevíte, čeho je zdánlivě 
hodný pes schopen a určitě nechcete, aby 
někomu ublížil.

Závěrem se těším na naše setkání 8. června na 
veřejné schůzi, kde si můžeme věcně popovídat.

Bohumil Zach
starosta obce

2/2018 - čtvrtletník
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Souhrn	usnesení	
zastupitelstva	obce	Butoves
31. zasedání zastupitelstva - 27. 2. 2018
Schváleno:
 výsledek inventarizace za rok 2017
 vyřazení nepotřebného majetku dle návrhu 
inventarizační komise
 delegát na valnou hromadu VOS Jičín a.s. 
pan Boba Šviha a jako náhradník pan Bohumil 
Zach
 vypsání poptávkového řízení na vybudování 
místa pasivního odpočinku - klasická pergola se 
čtyřmi sloupy a plochou střechou před Butovan-
kou (dotace SZIF) 
 vypsání poptávkového řízení na rekonstrukci 
hasičské zbrojnice - výměna střešní krytiny, 
dřevěných vrat a oprava fasády (dotace SZIF)
 příspěvek p. Jiránkovi ve výši 1000,- Kč na Turnaj v mariáši. Příspěvek vyplacen na základě darovací smlouvy
 návrh znaku a vlajky obce Butoves ve variantě č. 3, tak jak byla prezentována ve Zpravodaji obce Butoves 4/2017.

32. zasedání zastupitelstva - 19. 4. 2018
Schváleno:
 smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 (na chodníky)
 kupní smlouva na parcely 153/2 a 153/15 (oddělené geometrickým plánem             
č.: 199-42/2016) s Českými drahami, a.s., IČ:70994226
 přidělení dotace ve výši 11 000,- Kč Zdeňku Jiránkovi, Butoves čp. 16 pro Klub 
seniorů Butoves
 smlouva o poskytnutí dotace 11 000,- Kč se Zdeňkem Jiránkem, Butoves čp. 16
 žádost Mikroregionu Podchlumí IČ: 70154554 o finanční příspěvek ve výši 
127.170,22 Kč
 smlouva o poskytnutí dotace Mikroregionu Podchlumí IČ: 70154554 
 dotace ve výši 23 500,- Kč pro TJ Butoves z. s. IČO: 64816338, Butoves čp. 47 na tři akce: 20. ročník Butovského krosu, dětské 
sportovní odpoledne, Putování na jezera a podpora oddílu stolního tenisu
 smlouva o poskytnutí dotace 23 500,- Kč s TJ Butoves z. s. IČO: 64816338, Butoves čp. 47
 rozpočtové opatření č. 2/2018

Informace z jednání zastupitelstva:
1. Rozpočtové opatření č. 2/2018: nákup pozemku od Českých drah, navýšení minimální mzdy starosty obce na 10 950,- Kč, pískoviště 
a písek do něj, navýšení o dotace, které byly schváleny, služby v zeleni - vyfrézování pařezů na návsi a u Butovanky, dotace pro 
Mikroregion na kompostéry.
2. Domácí kompostéry. Byla schválena dotace a bude se naší obci přidělovat 35 ks kompostérů pro občany, kteří si o kompostéry 
požádali. Krokem k získání dotace je schválení žádosti Mikroregionu o finanční příspěvek ve výši 127.170,22 Kč (celkový náklad je 
1.089.431 Kč). Tento příspěvek je na zaplacení administrativních kroků spojených s výběrovým řízením a nakoupením kompostérů dle 
výsledku výběrového řízení. 85% těchto nákladů bude obci vráceno po schválení dotace zpět na účet. 

Žádáme občany, kteří ještě nemají  
smlouvu na odvádění odpadních vod, 
aby se dostavi l i  na obecní  úřad 
v  úředních  hodinách  a  smlouvu 
uzavřeli.



Ohlédnutí
19.	ročník	memoriálu	

Jardy	Kulhánka
ve	hře	Křížový	mariáš

Butovanka, 7. 4. 2018 
9. akce Klubu seniorů Butoves
Od začátku roku Venda Janský jako účastník 
mariášových turnajů v širokém okolí získal 
příslib více než čtyřiceti hráčů k účasti. 
Společně se synem Alešem a Vendou Janským 
jsme se sešli ve čtvrtek 5. 4. v Butovance, 
abychom společně s vedením Butovanky 
připravili 10 hráčských stolů. 
K prezentaci se dostavilo pouze 28 hráčů (z toho 
2 ženy). Pořadatelům nezbývalo nic jiného, než 
vše připravené pro hru na 10 stolech změnit na 
sedm stolů. V 9.30 h vedoucí organizátor zahájil 
turnaj. Nejprve přivítal dceru Jardy Kulhánka 
paní Lenku a jako malou pozornost jí předal 
květiny. Ještě před samotným zahájením hry se 
přihlásil o slovo Venda Janský. Jménem hráčů 
poděkoval organizátorovi a jeho synu Alešovi 
za vzorné připravování turnajů a předal 
upomínkové d ip lomy.  Jménem rodiny 
Kulhánkových potom popřál  h lavnímu 
o r g a n i z á t o r o v i  k  j e h o  b l í ž í c í m  s e 
85. narozeninám a předal mu pohár. Ten 
s dojetím za potlesku přítomných všem 
poděkoval a popřál karetním pozdravem "ať 
vám padá list". Pak už začal turnaj obvyklým 
způsobem. Hrálo se na 5 kol vždy po 50 
minutách. Po ukončení pořadatelé výsledky 
jednotlivých hráčů předali Zbyňku Jiránkovi, 
který je na počítači zpracoval a výsledky promítl 
na plátno v čele místnosti.
V 15 hodin organizátor přivítal starostu obce 
pana Bohumila Zacha, který předal diplom 
a pohár vítězi turnaje Oldřichu Vaníčkovi, 
diplom za druhé místo Jaroslavu Kulhánkovi a za 
třetí místo Josefu Pagáčovi. Pak už postupně 
pamětní diplom dostalo zbývajících 25 hráčů, 
kteří si odměnu vybírali. Vedoucí organizátorů 
všem poděkoval za účast a popřál šťastný návrat 
domů.

 Zdeněk Jiránek

Aktivity	SHD	Butoves
13. dubna se starosta a velitel hasičů zúčastnili 
okrskové schůze v Úlibicích.
Sbor dobrovolných hasičů pořádal dne 
3 0 .  d u b n a  t ra d i č n í  p á l e n í  č a ro d ě j n i c 
na obvyklém místě "Na Jezeře". Jako každý rok 
hasiči připravili zázemí pro akci. Na akci zajistili 
občerstvení a dohled nad ohněm. 
U táboráku se občané bavili až do pozdních 
večerních hodin.

Starosta SDH Butoves Ondřej Dobrocký

Zlatí	hoši	z	Butovse
Ve finálových playoff zápasech Okresního 
přeboru Jičín ve stolním tenise potvrdil tým žáků 
Tj Butoves A svoji letošní neporazitelnost 
a sezónu zakončil suverénním vítězstvím celé 
soutěže a obsazením prvního místa před 
TJ Sokol Popovice a TJ Lázněmi Bělohrad. Stalo 
se tak poprvé v historii naší obce, kdy se 
podařilo v kolektivním sportu v rámci celoroční 
soutěže okresního přeboru získat zlaté medaile. 
Butoves A reprezentují Hynek Vohánka, Ladislav 
Konůpek a Jan Vohánka.

Aleš Vohánka

Čarodějnické	čaje	
28. dubna - 11. akce Klubu seniorů Butoves
Když se řekne čarodějnice, každý si hned vybaví 
30. duben a dávný zvyk pálení čarodějnic. 
Málokdo už ale ví, že tento dnes lidový zvyk je 
původem pohanským svátkem. Tu noc se 
čarodějnice slétaly k shromáždění, kterému 
velel sám ďábel, aby jim zadal nové úkoly, jak 
škodit prostým lidem. V tomto období se proto 
musela chránit úroda a dobytek. Čarodějnice 
totiž při svém přeletu na sraz očarovaly prosté 
vesničany,  kteř í  pak chodi l i  po pol ích 
a plundrovali vše, co pečlivě zaseli. Proto se v ten 
den pořádaly ohně, které čarodějnice upálily, 
aby se jim překazil tento zlý úmysl. Tento 
ochranný a náboženský význam byl dnes 
nahrazen funkcí společenskou a zábavnou. 
Aby čarodějnické čaje zábavnou funkci tohoto 
zvyku potvrdily, pozval jsem dvě čarodějnice 
(Líba Křížová a Faninka Louthanová) na parket 
Butovanky. Protože nás přišly rozveselit 
a pobavit,  odměnil i  jsme jejich rejdění 
potleskem.
V  17  hodin  j sme s i  t rad ičně  zacv ič i l i 
a  v  p ř á t e l s ké m  p r o s t ř e d í  v y d r ž e l i  a ž 
do závěrečné znělky, kdy všem vedoucí 
poděkoval za pěknou zábavu.

 Zdeněk Jiránek

Májové	čaje
12. akce Klubu seniorů Butoves
5. května uplynulo 73 let od povstání českého 
lidu proti německé okupaci v roce 1945, jehož 
nemalé oběti přispěly k tomu, že o tři dny 
později byla kapitulací německého wehrmachtu 
ukončena 2. světová válka. Válka, která nám 
starým bezesporu poznamenala dětství 
a přinesla nemalé útrapy našim rodičům. 
Ano, již tedy 73 let žijeme v bezstarostném míru 
a myslím, že ne všichni si toho dostatečně 
vážíme. Ke květnu se, kromě oslav konce války, 
váže i několik tradic: stavějí se májky, pořádají se 
majálesy, ale ke květnu samozřejmě patří 
i polibky pod rozkvetlou třešní. Právě ty totiž 
měly ženám a dívkám zajistit, aby do roka 
a do dne neuschly. 
Takto přivítal 4. května v Butovance vedoucí 
Klubu seniorů Butoves všechny přítomné 
a popřál příjemnou zábavu při odpoledních 
čajích. Pak už nic nebránilo tomu, aby se 
tradičně všichni při krásných melodiích oblíbené 
hudby Duo Decent dobře bavili až do 19 hodin. 

Zdeněk Jiránek

Vítání	občánků
V neděli 4. března se v naší obci konalo tradiční 
vítání nových občánků.
Vítání nových občánků je významnou událostí 
pro naši obec, ale hlavně pro rodiče, prarodiče 
a další příbuzné.
Krásnou atmosféru v úvodu vytvořily děti z naší 
obce (Bára Siváková, Emilka Novak a Kristýna 
Hrdá), které si připravily pásmo básniček 
a písniček. Za to patří dětem velké poděkování.
Paní Hrdá uvítala naše nové občánky a jejich 
rodiče. Novými občany naší obce jsou Veronika 
Mydlářová, Tobiáš Kodym a Helena Plevová.
Slavnostní projev přednesl starosta obce pan 
Bohumil Zach. Rodiče se poté zapsali do obecní 
Pamětní knihy. Děti obdržely dárkový poukaz 
a maminky kytičku. Na konci celé akce byl 
připraven přípitek a společné focení u kolébky.

Vendula Musilová

Výlet	do	Poděbrad	
13. akce Klubu seniorů Butoves
Obloha azurově modrá, rtuť teploměru 
odpoledne stále nad 25°C. Naše těšení 
na středeční výlet 9. května se začíná kazit už 
v úterý odpoledne. Od východu se přibližuje 
tmavá oblačnost a k večeru se dokonce z dálky 
ozývá hřmění. Ani meteorologové ve večerních 
zprávách nás svou předpovědí příliš nepotěšili 
a středeční ráno jim dává za pravdu.
Nicméně autobus firmy Zikmund, řízený řidičem 
panem Klonfartem, přijíždí se třemi pasažéry 
z Milíčevse na domluvenou sedmou hodinu 
do Butovse a s dalšími 12 výletníky přibírá

v Popovicích dalších 6 a konečných 13 čekajících 
nabírá na jičínském autobusovém nádraží. 
Po kontrole, že všech 34 přihlášených zájemců je 
v autobuse, vyrážíme směr Poděbrady. 
Na dobré náladě ani nepřidalo to, když 
za Kopidlnem se na předním skle autobusu 
objevily první dešťové kapky.
Chmury na našich tvářích pomalu zmizely 
při vystupování z autobusu na nábřeží Labe, kde 
nás kromě zakotvené lodě Král Jiří sice jen 
chvílemi, ale přece, vítaly hřejivé paprsky 
sluníčka. Po krátké procházce po břehu Labe nás 
kapitán pozval na palubu výletní restaurační 
lodě. Protože se sluníčko již zabydlelo k naší 
nemalé radosti na obloze, všichni jsme k jeho 
hřejivým paprskům spěchali na horní palubu. 
Loď vyrazila směr Kolín. Brzy po vyplutí 
z prvního zdymadla míjíme soutok Labe 
s Cidlinou a po dalších dvou zdymadlech 
za necelé dvě hodiny otáčí kapitán naši loď 
k návratu. Cestou obdivujeme krásu okolní 
přírody, vždyť projíždíme "Zlatým pruhem země 
české".
Po vystoupení z lodě, v přístavu v Poděbradech, 
nás očekávalo krásně připravené prostředí 
hotelu Bílá růže. Po obědě jsme obdivovali krásy 
lázeňské kolonády.  I  když př i  nástupu 
do autobusu v 16 hodin u vlakového nádraží 
poslalo sluníčko za sebe se s námi rozloučit 
temné mraky, ty však už nemohly pokazit naše 
krásné zážitky z výletu.
Při zpáteční cestě ještě vedoucí klubu poděkoval 
sponzorům za peněžní příspěvek, panu řidiči 
za bezpečnou j ízdu a všem účastníkům 
za bezproblémový průběh výletu. Všichni 
účastníci pak odcházeli ke svým domovům 
s dobrými pocity.

 Zdeněk Jiránek

Připravované	akce
Butovský	kros	
již	podvacáté

Těžko by někdo uvěřil, že se z recese čtyř 

Butováků v roce 1998 jednou stane sportovní 

podnik patřící do krajské až národní úrovně, 

registrující ty nejlepší běžce dálkových tratí 

i slavná jména jiných sportů. Tradičně nás 

navštěvuje Blanka Paulů, nositelka stříbrné 

medaile ze ZOH v Sarajevu 1972 v běhu 

na lyžích. Karolína Grohová, pětinásobná 

mistryně republiky a 2. a 3. na mistrovství světa 

ve skialpinismu, 10. ve štafetě na ZOH v Soči 

2014.

Všechno tenkrát začalo sázkou Miloše (Dodo) 

Doležala, bývalého boxera s orientačním 

běžcem Vráťou Bílkem a basketbalistou Karlem 

Formánkem mladším, kdo první uběhne trať 

z Butovse do Jičína a zpět. Trať měřila 12 km 

a běželo se ve třicetistupňovém vedru.
Organizačně se této akce ujal Karel Formánek 

starší, který tuto funkci vykonával a byl duší 

celého běhu až do své smrti, dalších deset let. 

Od té doby nese závod na jeho počest podtitul 

s jeho jménem.
V následném roce se rozhodlo, že by se závod 

mohl běhat pravidelně a již na lesní trati. Pod 

názvem " Doležalův běh" se běžel druhý ročník 

za účasti pěti borců na trati o délce 2x 4300 

metrů.
Běh nebyl od samého začátku nijak veřejně 

propagován, a tudíž se ho účastnili vždy běžci 

pouze z nejbližšího okolí a ostatní z doslechu. 

Do dnešní doby je vyhledáván závodníky 

pro svoji přátelskou a rodinnou atmosféru, 

kde je oceněn každý úspěšný běžec i věcnou 

cenou, což nemá na jiných závodech obdoby.
Po odchodu Miloše Doležala z Butovse, jeho 

neúčastí na dalších ročnících a aktivního vstupu 

obce Butoves do organizace závodu se již 

5. ročník přejmenoval na dnešní "Butovský 

kros".
Vlivem zvyšující se kvality závodu způsobené 

účastí stále kvalitnějších závodníků docházelo 

k odlivu závodníků "amatérů", proto jsme 

pro zatraktivnění běhu a zpřístupnění širší 

veřejnosti přistoupili k rozdělení závodu 

do kategorií a to již od nejmladších kategorií až 

po 70+.
V dnešní době má Butovský kros 27 kategorií, 

což obnáší 71 medailí + 3 medaile ve speciálním 

závodu "O Železnou ženu". Mimo tyto závody se 

běží volný závod "Běh pro všechny" s podtitulem 

"Sám proti sobě", pro ty běžce, kteří nemají 

vysoké ambice a chtějí si trať i své možnosti 

vyzkoušet.

Po  d e s áté m  ro č n í ku  d o š l o  ke  z m ě n ě 

majetkových poměrů vlastníků lesů a tím 

i ke změně do té doby velice oblíbené tratě. Tato 

změna ovšem vedla ke zkvalitnění závodu. Trať 

se stala členitější a zajímavější, vedoucí 

po lesních, polních i asfaltových cestách, 

šotolině, loukách, mokřinách, v terénních 

nerovnostech a s mírným převýšením. Délka 

tratě zůstává zachována.
Touto změnou se ovšem trať stala náročnější 

n e j e n  p ro  s p o r t o v c e ,  a l e  p ř e d e v š í m 

pro pořadatele, kteří musí zajistit bezpečný 

průběh závodníkům přes frekventované 

komunikace.
Butovský kros je zároveň součástí běžeckého 

seriálu BEJK (Běžec Jičínské kotliny), který 

zároveň slučuje takové závody jako je 

legendární  "Běh Lužanskými  hvozdy", 

"Mikulášský běh na Bradech", dále "Železnický 

kros", "Železňák", "Žabí běh" na Prachově, 

"Cityrun" Jičín, "2 hrady"…..
Snad jako dárek k letošnímu jubileu se stalo 

naše partnerství s Českou Unií Sportu (ČUS), 

která nás zařadila do celorepublikového 

kalendáře běhů pod svou hlavičkou.
Nelze  nezmín i t  nedoceněnou,  tvrdou 

a obětavou práci dnes již třiceti pořadatelů, kteří 

bez nároku na odměnu každý rok obětují svůj 

volný čas ke kvalitnímu zabezpečení závodu.
Chci poděkovat všem sportovcům, sponzorům, 

partnerům a Vám, fanouškům, kteří jste 

se podíleli na celé dvacetileté historii našeho 

běhu, který je díky Vám na této vysoké příčce 

kvality a který tímto, společně s oddílem 

stolního tenisu, nesmazatelně podporuje dobré 

jméno naší obce.
TJ Butoves Vás tímto zve na jubilejní 20. ročník 

"Butovského krosu", který se koná v sobotu 

14. 7. 2018. Prezentace dětských kategorií 

j e  ve  1 3 : 0 0  h o d . ,  d o s p ě l ýc h  kate go r i í 

do 16:00 hod.
Po ukončení závodu a předání cen se v rámci 

výročí uskuteční hudební zábava a bude 

připraveno bohaté občerstvení.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

 Karel Formánek
 TJ Butoves
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