
Připravované	akce
Putování	za	Jezerem	-	
po	stopách	Jakuba	Krčína

Na malý dálkový pochod po blízkém okolí obce 
Butoves se společně vydáme v sobotu 1. září. 
Sejdeme se u místní prodejny v 8:45 h. Každý 
účastník bude vybaven na pěší výlet dlouhý 7,5 km 
malou svačinou a mapkou trasy. Cestou nás čeká 
několik zastavení na zajímavých místech s jasným 
cílem ‐ objevit prostory, které byly kdysi rybníky, 
hrázemi rybníků nebo ke svému účelu slouží 
doposud. Zhruba v polovině trasy se zastavíme 
na koupališti, kde se osvěžíme a opečeme buřty. 
Cílem pochodu bude Butovanka a možnost 
pozdního oběda z grilu. 
Na první ročník této akce přispívá také obec 
Butoves, takže občerstvení bude pro všechny 
aktivní účastníky zdarma. Děti budou po dojití 
do cíle po zásluze odměněny.
Organizátoři chystají pro zpestření pochodu 
doprovodné akce ve spolupráci s místními občany 
a nebudou chybět ani tematické soutěže pro děti.
Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, nejznámější český 
rybníkář, byl ve svých dvaceti letech ve službách 
Viléma Trčky z Lípy na hradě Velíš u Jičína jako 
hospodářský správce. Měl na starost lesy, rybníky, 
lov a poddané.
Tato turistická akce je vhodná pro všechny věkové 
kategorie,  malé děti  ideálně s dospělým 

doprovodem. Obyvatelé naší obce tak mohou 
společnou procházkou zakončit prázdniny 
před nástupem dětí do škol. V případě adekvátní 
účasti je možné u tohoto "Putování" založit 
každoroční tradici s obměnou tras a lokalit. 
Na akci Vás srdečně zvou

organizátoři TJ Butoves

Výlet	do	ZOO	Ústí	n.	L.
Obec Butoves a kulturní výbor pořádají výlet 

do Ústí nad Labem, kde navštívíme ZOO 

a vyhlídku Větruše, kam vyjedeme lanovkou. 

Výlet se koná 15. 9. 2018. Odjíždět budeme 

společně zájezdovým autobusem v 6:30 

od prodejny potravin, v 9:00 bychom měli 

dorazit na místo, kde začneme prohlídkou 

zoologické zahrady. Ve 13:30 přejedeme 

do restaurace na oběd a v 16:00 vyjedeme 

lanovkou na vyhlídku Větruše. 
V 18:30 je naplánovaný odjezd domů,  

do Butovse se vrátíme kolem 21:00.
Dopravu hradí obec Butoves, účastníci výletu 

si budou hradit jednotlivé vstupné: 
ZOO ‐ dospělí 120 Kč, 

d ě t i  ( 3  ‐  1 5  l e t ) 

a senioři 60 Kč, děti do 

3 let zdarma, rodinné 

(2+2(3)) 310 Kč, 
vláček 30 Kč. 
Větruše ‐  lanovka 34 Kč.
Z á j e m c i  o  v ý l e t  s e  m o h o u  p ř i h l á s i t 

pořadatelkám zájezdu do 6.9.2018 na tel. 

p. Musilové 605 567 291 nebo p. Dobrocké 

607 654 444.

Ohlédnutí
Jubilejní	20.	ročník	
Butovského	krosu	

V sobotu 14. 7. 2018 se uskutečnil 20. ročník 
Butovského krosu ‐ 10. ročník memoriálu Karla 
Formánka. Závodu se zúčastnilo 151 závodníků, 
ze kterých 4 běželi ještě jednu kategorii. Dle 
kategorií se na start postavilo 38 mužů, 17 žen, 
2 junioři, 1 juniorka, 3 dorostenci, 3 dorostenky, 
20 žáků, 31 žákyň, 21 dětí do 5‐ti let, 14 žen 
v kategorii  o "Železnou ženu", 5 běžců 
v kategorii "Běh pro všechny".
V letošním ročníku poprvé převýšil počet 
závodníků v mládežnických kategoriích (78) 
počet běžců v kategoriích dospělých. To je cesta 
správným směrem zvláště když uvážíme, 
že obliba sportu mezi dětmi neustále klesá.
Letos již nebyl Butovský kros zařazen do seriálu 
"Běžec Jičínské kotliny" (BEJK) a opět se stává 
samostatným během s vlastní identitou. Sami 
závodníci organizátory přesvědčili, že sem 
nejezdí sbírat pouze body, ale že se účastní díky 
rodinné a kamarádské atmosféře, příjemnému 
prostředí, kvalitní organizaci a hezké a členité 
trati. A právě v tomto duchu se pořádá každý 
ročník běhu již 20 let….
Obrovské ocenění zaslouží parta organizátorů 

a pořadatelů, dnes již bezmála 40‐ti, kteří se 
starají o co nejlepší vybudování zázemí, tratě 
a o co možná bezproblémový průběh závodu. 
Velké poděkování patří všem partnerům 
a sponzorům, díky kterým je umožněno bohaté 
materiální zajištění celé akce, jakož i obci 
Butoves a jejím zastupitelům, která je nedílnou 
součástí v organizaci a propagaci Butovského 
krosu, a manželům Krausovým v Butovance. 
A na závěr díky vám, běžcům, rodičům 
a příznivcům, bez kterých by nebyl Butovský 
kros tím, čím je.
V rámci oslav 20. výročí po ukončení k tanci 
a poslechu zahrála kapela HOGO‐FOGO 
z Lomnice nad Popelkou.
V rámci jubilejního ročníku byla po závodě 

oceněna pravidelná účastnice Butovského 
krosu, medailistka ze ZOH 84 v Sarajevu paní 
Blanka Paulů.
Vítězem své kategorie a zároveň celkovým 
vítězem se stal Jiří Čivrný ze Semil s časem 29:34.
K o m p l e t n í  v ý s l e d k y  n a l e z n e t e 
na www.behej.com, www.butoves.cz

 Karel Formánek
 TJ Butoves

Připravované	akce
1. 9.  Čaje  Klub seniorů
1. 9.  Putování za Jezerem TJ Butoves
7. 9.  Posezení k narozeninám  Klub seniorů
10. 9.  Pobyt v Deštném Klub seniorů
14. 9.  Čaje  Klub seniorů
15. 9.  Výlet do ZOO Kulturní výbor
28. 9.  2. Svatováclavské klání  Klub seniorů 
29. 9.  Svatováclavské čaje  Klub seniorů
7. 10. Drakiáda Ženy Butoves
13. 10. Čaje  Klub seniorů
16. 10. Posezení k narozeninám Klub seniorů
27. 10. Čaje  Klub seniorů
28. 10. 100 let založení ČSR Obec Butoves
10. 11. Svatomartinské čaje  Klub seniorů
24. 11. Čaje  Klub seniorů
24. 11. Bowling Sedmihorky   TJ Butoves

Úvodní	slovo	starosty
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech probíhají dokončovací práce 

na hasičské zbrojnici a do poloviny září bude vše 
hotovo. Jedná se o novou střechu, opravu fasády, 
nátěry dřevěných a plechových dílů, nová vrata 
a dveře. Do konce roku by určitě měla proběhnout 
i rekonstrukce střechy na obecním úřadě a tam 
bude položen plech ve stejné barvě jako je 
na zbrojnici. 

Občané se mě ptají, proč se nebude dělat 
pergola u Butovanky. Vysvětlení jsou jednoduchá 
– jednak není možné sehnat solidní firmu, která by 
to udělala a to za rozumné peníze, a dalším 
d ů v o d e m  j s o u  p o d m í n k y  n á m  d a n é 
od poskytovatele dotace, kde stavba musí být 
samostatně umístěná o rozměrech 5x5m 
(maximálně). Proto si myslíme, že bude lepší 
o pergole lépe popřemýšlet a umístit ji tak, aby 
byla funkční a rozměrově přijatelná i s ohledem 
na různé akce, které probíhají u Butovanky.

Akce dešťové kanalizace a chodníků je stavebně 
plně dokončena. Je požádáno na doplacení zbytku 
dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury, 
zpracovávají se podklady pro kolaudaci a tím bude 
ukončeno kompletně. Podané stížnosti byly 
ze strany obce vypořádány a měla by proběhnout 
do konce roku náprava dohodnutých předmětů 
na úsecích, které byly ve stížnostech.

Rád bych Vás jménem zastupitelstva pozval 
na 28. října, u příležitosti oslavy 100 let od založení 
naší republiky, k malé slavnosti, která se bude 
odehrávat na návsi u božích muk. Zde budou 
slavnostně zasazeny dvě lípy a bude umístěna 
malá pamětní deska. Zároveň bude představena 
vlajka obce a proběhne její vysvěcení. Podrobnější 
informace Vám dáme včas na vědomí.

Rozšíření parkování u bytovky a zkapacitnění 
potrubí mezi kolejemi a Formánkovými je již 
v běhu a projektanti budou připravovat návrhy 
(hlavně parkování) pro realizaci. Parkovací stání 
bude formou férové ankety v bytovce, kterou si 

zařídí výbor SVJ. Bude tam i možnost vyjádřit se 
ke kácení borovic u stávajícího parkoviště, tak aby 
se neznehodnocovala vozidla zaparkovaná 
pod nimi.

Zastupitelstvo schválilo vypsání veřejné zakázky 
na rekultivaci pozemků za bytovkou, kde by mělo 
v budoucnu vzniknout víceúčelové hřiště 
p ro  o b ča ny  v š e c h  vě ko v ýc h  kate go r i í 
a odpočinková zóna pro všechny občany. 
Rekultivace by mohla začít do konce roku, kde 
nadbytečný materiál (hlavně stavební suť) bude 
použit jako podklad pro rozšířené parkoviště. 
Projekt na hřiště je objednán a máme předběžné 
kladné souhlasy majitelů sousedních pozemků.

Závěrem bych se rád rozloučil jako starosta obce. 
Tuto funkci jsem zastával 4 roky a doufám, že jsme 
jako celé zastupitelstvo za sebou zanechali dobrou 
práci, i když to nebylo vždy úplně jednoduché 
a rychlé tak, jak bychom si všichni představovali..

Bohumil Zach
starosta obce

3/2018 ‐ čtvrtletník
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Souhrn	usnesení	zastupitelstva	
obce	Butoves

33. zasedání zastupitelstva ‐ 7. 6. 2018

Schváleno:
 darovací smlouva č. 830180014 s Královéhradeckým krajem 

na převod pozemku p. č. 160/36 o výměře 43 m2 v z majetku 

obce Butoves do majetku Královéhradeckého kraje 
 smlouva o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o. na STL 

plynovodní přípojku PE dn 32 pro pozemek parc.č. 229 
 účetní závěrka za rok 2017 a souhlas s převodem výsledku 

hospodaření ve výši 1 407 053,11 Kč
 záměr směnit parcelu č. 225/2 o výměře 56m2 vzniklou rozdělením parcely 225 za 220/2 o výměře 56m2 vzniklou rozdělením 

parcely 220 vše v k.ú. Butoves dle geometrického plánu č. GP 208‐71/2018.
 pořadí firem poptávkového řízení Oprava hasičské zbrojnice ‐ Butoves: 1. Pavel Reik, 222 912,‐ Kč, 2. Michal Ryšavý 270 655,50 Kč.
 vybudování schodů u HUPů čp. 13 a 22, zásuvných vrátek u čp. 22 a vybudování podezdívky před čely domů čp. 13 a 22
 zřízení fondu obnovy ČOV a splaškové kanalizace, jednorázový příspěvek ve výši 400 000,‐ Kč a 220 000,‐ Kč každý další kalendářní 

rok jako pravidelný roční příspěvek do zřizovaného fondu obnovy
 rozpočtové opatření č. 3/2018
 pro příští volební období sedmičlenné zastupitelstvo

34. zasedání zastupitelstva ‐ 26. 6. 2018

Schváleno:
 kupní smlouva na parcelu č. 114, 223, 224 k. ú. Butoves 
 vítěz poptávkového řízení na vyhotovení projektové 

dokumentace ke stavebnímu povolení na parkování a garáže 

u bytovky ve výši 94 000,‐ Kč bez DPH – firma R‐pro s.r.o. 

IČO 27552543 
 kupní smlouva na parcelu č. 364/7 k. ú. Tuř 
 rozpočtové opatření č. 4/2018
 vítěz poptávkového řízení na malování Butovanky ve výši 

24 650,‐ Kč bez DPH ‐ p. Kozák
 umístění stavby rodinného domu na p. č. 160/9 v k. ú. Butoves
 vítěz poptávkového řízení na dodavatele projektové dokumentace na sportovní hřiště na parcele 114 a 223 ‐ firma Linhart s.r.o. 

IČO 47052121 za cenu 37200,‐ Kč a pověření starosty Bohumila Zacha, po získání kladných vyjádření od SSHR a Lužanské zemědělské 

a.s., objednáním



Střelecký	kroužek	
Klubu	seniorů	Butoves

Na poradě výboru klubu 24. 2. 2018 byl schválen 

záměr založit zájmový střelecký kroužek. Jako 

vedoucí kroužku a bezpečnostní komisař byl 

schválen Jiří Chládek a instruktoři Libor Vobrátil 

a Stanislav Krásný. J. Chládek obstará střelecké 

prostředky a L. Vobrátil připraví zásady 

organizace a poučení o bezpečném použití 

střeleckých prostředků. 
Členové klubu byli seznámeni se založením 

střeleckého kroužku na společném posezení 

23. 3. 2018, kde se do kroužku přihlásilo 

16 členů klubu. Zásady a bezpečnostní předpisy 

byly přijaty aschváleny na zasedání 27. 4. 2018. 

Zároveň bylo stanoveno, že v měsíci květnu, 

červnu a červenci, vždy v pátek před konáním 

odpoledních čajů, se přihlášení sejdou vždy v 16 

hodin za Butovankou k tréninku. V září bude 

odstartována soutěž ve střelbě ze vzduchovky 

a  luku.  Soutěž  vyvrchol í  j i ž  t rad ičn ím 

2. Svatováclavským kláním v pátek 28. září, 

konáním finálové soutěže.

1. trénink ‐ pátek 5. 5. 2018
Ve stanovenou dobu se za Butovankou, kde byly 

připraveny střelecké prostředky, sešlo 11 členů 

kroužku (ženy: Bínová, Cermanová, Kuntová, 

Mádlová a muži: Dresler, Horák, Chládek, 

Jiránek, Krásný, Rejmont a Vobrátil). Nejprve 

vedoucí kroužku přítomné seznámil s pravidly 

bezpečného použití střeleckých prostředků, 

přítomní souhlas vyjádřili na prohlášení svým 

podpisem. Potom každý odstřílel 5 ran 

ze vzduchovky a 5 šípů vystřelených z luku.
2. trénink ‐ pátek 25. 5. 2018
Za horkého letního odpoledne se ve stínu 

Butovanky sešlo opět 11 členů.
(ženy: Burešová, Cermanová, Krausová, 

Kuntová, Mádlová, Míková, muži:Dresler, 

Jiránek, Rejmont a Vobrátil). Po instruktáži 

a podpisu bezpečnostních předpisů všichni 

postupně trénovali nejprve ve dvojicích 

ze vzduchovky a potom střelbu z luku. Příjemné 

odpoledne si  všichni velmi dobře užil i 

a  zhodnocení  provedl i  př i  občerstvení 

v Butovance. 
Zdeněk Jiránek

15.	akce	Klubu	seniorů	
Butovanka, 26. května ‐ čaje 
Pranostika na měsíc květen praví "Studený máj ‐ 

ve stodolách ráj"!
Ta první část pranostiky pro toto období určitě 

neplatila. Teploty byly téměř tropické, kvetlo 

obilí i brambory a dozrávaly třešně. Vše 

připomínalo spíše horké léto. Doufali jsme, že se 

nesplní ani druhá část pranostiky.
Po zahájení hudbou přivítal všechny přítomné 

v Butovance vedoucí klubu a poděkoval 

účastníkům odpoledních zábav. Po půl hodině, 

než se rozběhla tradičně veselá zábava, vyzval 

vedoucí přítomné, aby povstáním a chvilkou 

ticha uctili památku členky klubu paní Jany 

Vopálkové, která ve věku nedožitých 70 let 

opustila řady členů klubu. Po pietní chvilce 

hudba zahrála píseň "Čechy krásné, Čechy mé". 

Pak už nic nebránilo dobré zábavě, ke které 

přispělo i tradiční cvičení v 17 hodin a kterou 

nepokazila ani malá účast.
Znělkou v 19 hodin hudba ukončila zábavu, 

vedoucí klubu poděkoval za účast a pozval 

přítomné na odpolední zábavu v sobotu 

2. června.
 Zdeněk Jiránek 

16.	akce	Klubu	seniorů	
Butovanka, 2. června ‐ odpolední čaje
Od čajů minulého týdne se počasí trochu 

umoudřilo. Páteční podmračená obloha, slabá 

bouřka s drobnou přeprškou, jejíž kapky 

okamžitě mizely při dotyku s rozpálenou zemí, 

přece jen změnily nesnesitelné tropické vedro 

v příznivější klima pro nás starší. To se také 

projevilo na účasti na odpolední zábavě, protože 

mohli přijít i ti členové, kterým nesnesitelné 

vedro a nedýchatelné ovzduší minulou sobotu 

nedovolilo ani vyjít z chládku domova. Znělka 

hudby totiž v 15 hodin přivítala na sále 

40 účastníků, jejichž počet se ještě během první 

hodiny rozrostl ke spokojenosti pořadatelů 

na konečných 49. Po úvodní znělce přivítal 

přítomné vedoucí klubu slovy:
"Rád vás všechny vítám u nás v oáze pohody 

a dobré nálady. Ani jsme se nenadáli a je tu 

červen. Měsíc, který začal svátkem našich dětí ‐ 

či vlastně našich vnoučat či dokonce pravnou‐

čat. Tedy svátkem už nové generace, která žije už 

v jiné a myslím si až přetechnizované době. Ne, 

nezávidím jim, že bravurně ovládají lehkými 

dotyky prstů chytré mobilní telefony, či 

brouzdají v počítači po internetu, kde se dozví 

všechno a vůbec nemusí vzít do ruky knížku, a to 

si myslím, že není zrovna chvályhodné. Lituji je 

však, že přicházejí o spoustu překrásných 

zážitků, které provázely naše dětství. Vždyť se 

neumějí bavit při cvrnkání kuliček, nevědí, co je 

hra na honěnou, či schovávanou a co je myslím 

zarážející, že pomalu už postrádají dobré 

kamarádské vztahy.  Obávám se  spolu 

s Albertem Einsteinem dne, kdy díky vyspělé 

technice přijdeme o vzájemné dobré mezilidské 

vztahy. A Einstein šel ve svých prognózách ještě 

d á l ,  kd yž  ře k l ,  že  s e  o b ává  d n e ,  kd y 

přetechnizovaný svět z nás udělá generaci 

idiotů. My starší žijeme v době, jejímuž tempu 

už pomalu nestačíme. Asi je to tím, že pravdu má 

pradávné tvrzení, že s přibývajícím stářím 

se vracíme pomalu do dětských let. Bohužel, 

není to vidět na našich postavách, ale mnohdy 

na našem chování či myšlení. Tak mě tak tedy 

napadá, že jsme vlastně měli také včera svátek 

a máme proto co slavit a důvod, proč se dnes 

dobře bavit a utužovat dobré přátelské 

mezi l idské vztahy.  Proto pros ím pány 

muzikanty, ať tuto naši snahu podpoří svými 

krásnými melodiemi."
Během zábavy ještě pořadatelé požádali členy 

klubu, aby podpisem potvrdili svou účast 

na posezení k narozeninám členů, kteří se 

narodili v červnu a červenci. Dobře se rozvíjející 

zábavu ještě více rozjařilo tradiční "Butovské 

spartakiádní cvičení" v 17 hodin tak, že 

muzikantům bylo líto toto veselí v 19 hodin 

ukončit, a proto přidali ještě několik tanečních 

písní.
 Zdeněk Jiránek 

18.	akce	Klubu	seniorů	
Butovanka, 23. června ‐ odpolední čaje
 Příroda nám stále dokazuje svou obrovskou sílu 

a naprosto ignoruje namyšlenost vědců, kteří 

kdysi tvrdili, že poručí větru ‐ dešti. Že si nedá 

poroučet nám, uprostřed minulého týdne 

dokázala svým rozmarem, který se nás citelně 

dotkl. Příroda vůbec nehledí na to, že čtvrtek byl 

kalendářním začátkem léta a z 32° je najednou 

15°C. Sluníčko nemělo šanci, obloha zatažená 

a někteří  příznivci  zábavy museli  při j ít 

pod deštníkem. Chladno ani drobné mrholení 

neodradilo 52 příznivců, které na sále 

Butovanky přivítala naše oblíbená dvojice 

muzikantů. Po jejich úvodní znělce je přivítal 

vedoucí klubu slovy:
"Všechny vás rád mezi námi vítám a jak se tak 

rozhlížím po sále, vidím samé usměvavé tváře 

a dobře naladěnou partu samých milých lidiček. 

Je to asi tím, že na vás blahodárně zapůsobily 

magické ingredience, jako jsou hřejivé sluneční 

paprsky a světlo dlouho do noci, které přinesl 

čtvrteční 21. červen ‐ letní slunovrat ‐ nejdelší 

den a nejkratší noc v roce. Dnes už je ale 

23. června a podle dávné pranostiky je 

před námi "Svatojánská noc". Noc plná kouzel 

a magie. Země se otevírá a hledači pokladů 

vyrážejí… Ale proč bychom vlastně měli hledat 

nějaký poklad! Vždyť naše zdraví, pohoda 

a dobrá mysl jsou ty největší poklady…"
Po znělce klubu se mikrofonu ujal člen výboru 

klubu Jirka Chládek a popřál vedoucímu klubu 

Z d e ň k u  J i r á n ko v i  k  j e h o  b l í ž í c í m  s e 

85. narozeninám a požádal členky výboru Járu 

Zachovou a Marii Škaloudovou, aby mu jako 

poděkování za jeho obětavost pro činnost klubu 

předali velký koš samých dobrot. Oslavenci 

předala Anička Mráčková a Vláďa Dydyk 

překrásný dort a některé další členky jej 

obdarovaly květinami. Pak už hudebníci jeho 

oblíbeným waltzem vyhlásili pro něho sólo. 

Po tanci, kdy ho v kruhu provedly snad všechny 

přítomné ženy, všem oslavenec poděkoval 

za projevené uznání a dary a ubezpečil je, že 

pro něho je největším dárkem velká účast 

a spokojenost členů na připravovaných akcích.
 Zdeněk Jiránek

19.	akce	Klubu	seniorů	
Butovanka sobota 7.července 2018 15 hodin.
 odpolední čaje.
  Od poslední zábavy uplynulo 14 dnů, ale 
příroda se na nás stále zlobila. Horké tropické 
dny náhle vystřídaly chladné, spíše podzimní 
dny, ale vláhu nepřinášely, a tak celou naši zemi 
sužovalo nebývalé sucho. Naše babičky by 
tvrdily, že nás příroda trestá za to, jak se k ní 
chováme. Devastujeme lesy, místo lánů cukrové 
řepy, které byly zdrojem našeho bílého zlata, 
všude kolem lány řepky a kukuřice a cukr 
dovážíme za draho z Polska. Bohužel s tím my 
senioři už nic nenaděláme a na nemalé 
každodenní starosti se nám daří zapomenout 
na našich sobotních zábavách.
Obavy z nízké účasti na dnešní zábavě, protože 
dnešní sobota následuje po dvou svátečních 
dnech, se nenaplnily. V 15 hodin hudba na sále 
přivítala nečekaných 72 účastníků a k naší 
nemalé radosti se mezi nás konečně přišel 
pobavit i mladý pár.

Účastníky po zahajovací znělce hudby přivítal 
vedoucí klubu slovy:
„Vítám vás na dnešní  poslední  zábavě 
před dovolenou a dovolte mi, abych jen několika 
slovy připomenul dvě významná výročí tohoto 
týdne, která se bezprostředně dotýkají naší 
státnost i .  Především 5.  červenec Den 
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ti 
přišli v roce 863 na Velkou Moravu na pozvání 
knížete Rastislava, aby zachránili Čechy 
a Moravu před vlivem franských misionářů, kteří 
kázali cizími jazyky, a hrozilo poněmčování. 
Bratři ze Soluně v rámci své misie prosadili 
slověnštinu jako bohoslužebný jazyk, který 
o několik let později schválil i papež. Konstantin, 
tedy Cyril, vytvořil písmo pod známým názvem 
hlaholice. 

N á s l e d u j í c í  d e n ,  te d y  6 .  č e r ve n c e  s i 
připomínáme rok 1415, kdy byl v Kostnici 
upálen mistr Jan Hus, vysokoškolský pedagog, 
římskokatolický kněz a kazatel. Ten ve svých 
náboženských spisech a kázáních ostře kritizoval 
mravní úpadek katolické církve. Ta ho za to 
označila za kacíře. Protože byl přesvědčen 
o pravdivosti svých slov a odmítl odvolat své 
učení, byl odsouzen k smrti upálením. Stal se tak 
symbolem neohroženého bojovníka za pravdu. 
Promiňte mi malé zdržení od dobré zábavy. 
Protože jsme kultivovaný národ, považoval jsem 
za správné oba významné dny několika slovy 
připomenout. A teď už, hudbo, hraj! Přeji vám 
dobrou zábavu.“
Za potlesku přišlo ještě několik účastníků 
dodatečně popřát vedoucímu klubu k jeho  
narozeninám. 
Po znělce klubu jsme vyhlásili sólo mladému 
páru, který nám předvedl tanec cha – cha.
V 17 hodin se přestrojila Faninka Louthanová 
za pradlenku a zahájila tradiční cvičení.
Závěrem v 19 hodin vedoucí ještě připomenul, 
že zájemci se sejdou ve čtvrtek 16. srpna v 19.30  
v Jičíně u hvězdárny.
Příští odpolední čaje se budou konat v sobotu 
1. září.

 Zdeněk Jiránek

Dětské	sportovní	
odpoledne

Letošní dětské sportovní odpoledne se konalo 
24. června. V poněkud chladnějším odpoledni 
závodníci a závodnice navštívili postupně 10 
stanovišť, kde vyzkoušeli například střelbu 
ze vzduchovky nebo prakem, kop na branku, 
chůzi na chůdách, provazový žebřík nebo 
obratnost při chytání rybiček. Trpělivost se 
hodila na skládání obrázků nebo zoubků, 
rychlost zase při běhu na čas nebo jízdě 

zručnosti. Za své skvělé výsledky byly děti 
odměněny cenami dle vlastního výběru. Pak je 
už ke svému vystoupení na sál Butovanky svolal 
kouzelný klaun, který dětem i jejich doprovodu 
předvedl své umění a společně se všichni 
příjemně pobavili. Slavnostní chvíle využil 
starosta obce Butoves pan Zach, který pochválil 
starší žáky z oddílu TJ Butoves za vynikající 
1. místo v okresní soutěži ve stolním tenisu 
a  p ře d a l  h rá č ů m  u p o m í n ko vo u  k n i h u 
s věnováním. A to už zvenčí zavoněl ohýnek 
a všichni zúčastnění zakončili  tuto akci 
opékáním buřtů a posezením u táboráku. 
Na dětském sportovním odpoledni se finančně 
podílela také obec Butoves. 
Poděkování patří dospělým, kteří zajistili chod 
jednotlivých stanovišť.

Dana Vohánková

20.	akce	Klubu	seniorů
16. srpna 2018, návštěva hvězdárny
Na společném posezení členů klubu je vedoucí 

seznámil s nabídkou místostarosty obce pana 

Švihy, navštívit společně v létě jičínskou 

hvězdárnu a pozorovat noční oblohu. Protože 

všem přítomným se nabídka líbila, nabídl jako 

vhodný termín pro zajímavé pozorování 

16. srpen. Vše je ovšem podmíněno štěstím 

na dobré počasí. A štěstí naší akci přálo!
Ve čtvrtek 16. srpna v 19.30 se u jičínské 

hvězdárny pod oblohou bez jediného mráčku 

sešlo 24 členů, které přivítal pan Šviha. Nejprve 

nás provedl zaj ímavým areálem kolem 

hvězdárny (prohlédli jsme záhony s vizitkami 

různých rostlin, pozorovali jsme zasklenou zadní 

stěnou úlu, život včel a kolem rybníčka s rybkami 

jsme prošli kolem terárií s různými živočichy). 

Potom už jsme se přesunuli do posluchárny, kde 

nám pan Šviha promítl a zajímavým výkladem 

přiblížil nebeská tělesa, která na noční obloze 

budeme pozorovat.
Zatím se venku pomalu přiblížil soumrak, 

a proto jsme se přemístili do kopule hvězdárny 

a  postupně j sme obř ím dalekohledem 

odhalovali tajemství letní noční oblohy. 

Pozorovali jsme Venuši jako půlměsíc, Měsíc 

a jeho krátery, planetu Jupiter s pásy oblačnosti, 

rudou skvrnu a čtyři měsíce, Saturn včetně jeho 

prstence, rudý Mars, kulovou hvězdokupu M 13 

v souhvězdí Herkules, planetární mlhovinu 

v Lyře M 57 , dvojhvězdu Albireo jako hlavu 

souhvězdí Labuť  a kometu 21P/Giacobiny 

–Zinner.
Za obdivuhodné znalosti o vesmíru jsme panu 

Švihovi poděkovali a s dobrým pocitem, že jsme 

se dověděli mnoho zajímavých věcí, jsme se 

po 22 hodině rozcházeli do svých domovů.
Zdeněk Jiránekfoto: Jakub Beneš
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