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Souhrn usnesenı́
zastupitelstva obce Butoves
35. zasedání zastupitelstva 28. 8. 2018
Schváleno:
 Darovací smlouva s Královéhradeckým krajem,
podle které na obec Butoves převede pozemky
o celkové výměře 2358 m² v účetní hodnotě
58 118,‐ Kč. Jedná se o pozemky od obrubníku
silnice po ploty.
 Směnná smlouva na směnu pozemku p. č. 220/2
a p . č . 2 2 5 / 2 , k te ré vz n i k l y n a zá k l a d ě
G P 208 71/2018 z 23. 5. 2018 s manžely
Martínkovými (na části pozemku o výměře 56 m² se
nachází příjezdová cesta k bytovce).
 Rozpočtové opatření č. 5/2018.
 Dodatek smlouvy č. 2 ke smlouvě o čerpání dotace
na výstavbu chodníků, uzavřený se Státním
Fondem dopravní infrastruktury (řeší více
a méněpráce, které vznikly při stavbě chodníků. Jedná se zejména o palisády, které nebyly osazeny, zídka ze ztraceného bednění).
 Vítěz poptávkového řízení na vlajku obce firmu Czech K & G, spol. s r.o. IČ: 26151804.
 Vypsání veřejné zakázky „Rekultivace pozemků 223, st. 114“ (úplné vyčištění pozemku 223 a 114 tak, aby byl vhodný pro výstavbu hřiště a oddychové
zóny.)
 Snížení poplatku za komunální odpad od roku 2019 na 50%.
36. zasedání zastupitelstva – 24. 9. 2018
Schváleno:
 Záměr pronajmout budovu čp. 62 Butovanku.
 Smlouva na zřízení služebnosti na pozemku 220/2 mezi obcí Butoves a manžely Martínkovými, která ošetří práva obce Butoves na umístění
veřejného osvětlení na pozemku 220/2 v k.ú. Butoves a přístup na pozemek pro případ opravy vedení k lampě na tomto pozemku.
 Rozpočtové opatření č. 6/2018 (fond oprav na ČOV, přijatá dotace od SFDI, doprava na výlet, oprava hasičské zbrojnice, rekultivace pozemku
za bytovkou, sjezdy u silnice, střecha na úřadě).
 Pořadí firem poptávkového řízení Rekultivace pozemků 223, st. 114 k.ú. Butoves: 1. Polanský Group a.s., 464 570,‐ Kč, 2. Karel Kobr, 481 224,35 Kč,
3. Vít Horčička s.r.o., 779 074,‐ Kč.
 Smlouva o dílo na Rekultivaci pozemků 223, st. 114 s firmou Polanský Group a.s., IČ: 276 33 896.
 Výjimka ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci vybudování podezdívek a 7 ks sjezdů (práce firmy Vít Horčička s.r.o. IČO:
03182339).
 Výjimku ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (výměna střešní krytiny na obecním úřadě ‐ firma Martin Kašík IČO: 16219422).
 Roční odměna za vedení kroniky obce ve výši 1 000,‐ Kč p. Havelkové.
 V případě nezaplacení škody, která vznikla při veřejné zakázce Splašková kanalizace a ČOV Butoves, žalovat o tuto škodu firmu Profesionálové a.s.

1. ustavující zasedání zastupitelstva obce Butoves 1. 11. 2018
Schváleno:
 Zvolení jednoho místostarosty.
 V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích – pro výkon funkce starosty obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
 Starostou zvolen pan Bob Šviha.
 Místostarostou zvolen pan Karel Formánek.
 Zřízení finančního výboru, kontrolního výboru, kulturního výboru a sociálního výboru. Všechny výbory budou tříčlenné.
 Předsedou finančního výboru zvolen pan Zbyněk Jiránek.
 Předsedkyní kontrolního výboru zvolena paní Dana Vohánková.
 Předsedkyní kulturního výboru zvolena paní Magdaléna Neufussová.
 Předsedkyní sociálního výboru zvolena paní Jitka Švihová.
 Členy finančního výboru zvoleni pan Bohumil Zach a paní Jana Jiránková.
 Členkami kontrolního výboru zvoleny paní Dagmar Benešová a paní Kateřina Hyršalová.
 Členkami kulturního výboru zvoleny paní Iveta Nyčová a paní Kateřina Jandová.
 Členkami sociálního výboru zvoleny paní Marie Škaloudová a slečna Jitka Švihová.
 Zastupitelstvo obce Butoves stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: pro neuvolněného
starostu, místostarostu, předsedy výborů a členů zastupitelstva ve výši 75 % maximální výše dle zákona, odměna pro p. Jiránka bude ve výši 0 Kč,
protože se jí vzdal.
 Návrh schodkového rozpočtu na rok 2019 s příjmy 3 637 000 Kč a výdaji 4 616 830 Kč schodek rozpočtu ve výši 979 830 Kč bude kryt přebytkem
hospodaření z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu.
 Rozpočtová opatření č. 8/2018 (lampa u bytovky, Mýchadlo na ČOV, navýšení na elektrickou energii).
 V souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetence starosty obce k provádění rozpočtového
opatření v posledním dni kalendářního roku v neomezeném rozsahu každý rok, a to pouze do konce volebního období.
 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 Zrušení zakázky na rekultivaci pozemků p. č. 223 a st. 114 (vítězná firma odstoupila a další v pořadí nechce uzavřít smlouvu za nabídkovou cenu. Třetí
a poslední nabídka byla řádově za vyšší cenu. Zakázku je třeba znovu vypsat, sehnat firmu na bourání předního dřevěného objektu, aby se využila
dotace z kraje ve výši 60 000 Kč, která musí být čerpána v tomto roce).
 Vypsání veřejné zakázky „Rekultivace pozemků p.č. 223 a st. 114 – Butoves II.
 Smlouva o poskytnutí dotace z Královéhradeckého kraje č. 18RGI02‐0316.
ZPRAVODAJ OBCE BUTOVES ‐ Vydává Obec Butoves,Butoves 47,506 01 Jičín,IČ: 00578282; Registrováno pod evid. čís. MK ČR E 21930; Redaktorka: Iveta Nyčová, zpravodaj@butoves.cz

Uvodnı́ slovo starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem bych rád poděkoval všem, kteří přišli
k volbám do zastupitelstva obce a dali nám svůj
hlas. Slibuji Vám, že budeme pokračovat v práci
předchozího zastupitelstva a všechny
rozpracované projekty se budeme snažit
dokončit. Svůj volební program nebereme
pouze jako slib, ale vše, co jsme v něm napsali,
chceme naplnit.
V současné době probíhá poptávkové řízení
na demolici objektu u bytovky. Snad se nám
konečně podaří vybrat firmu, která bude
schopna objekt zlikvidovat, aby se zde mohlo
příští rok vybudovat nové sportovní hřiště.
Projekční práce na hřiště a parkoviště jsou
v plném proudu, hotové mají být již na konci
roku, protože v lednu musíme podat žádost
o dotaci. V letošním roce obec opravovala

Ohlé dnutı́
Oslava založ enı́
Ceskoslovenské republiky
Studený vítr a trvalý déšť nezabránily 45 dětem
a dospělým spoluobčanům, aby si, ukryti
pod deštníky, nechali ujít oslavu 100. výročí
vzniku Československé republiky na butovské
návsi.
V 15 hodin u křížku zahájil tuto akci starosta
obce pan Bohumil Zach. Přivítal přítomné
a poděkoval všem, kteří i za nevlídného počasí
svou účastí potvrdili, že jim oslava na počest
vzniku republiky není lhostejná. Potom
v krátkosti připomněl události roku 1918
a podtrhl význam této historické události
pro současnost. Přítomní mu poděkovali
potleskem.
Slova se potom ujal místostarosta pan Bob
Šviha. Ten se ve svém projevu zaměřil na to, jak
se rok 1918 zapsal do dějin v naší obci. V té době
v obci žilo ve 44 domech 228 obyvatel – 116
mužů a 112 žen. Až do konce 1. světové války byl
v obci starostou pan Josef Šindelář a v roce 1919
byl zvolen starostou obce pan Václav Novotný.
Bohužel události, které se přímo dotýkaly
tohoto dne, se nedochovaly, ale za zmínku stojí
zápis z tuřské školní kroniky, kam v tomto roce
docházelo 42 butovských dětí. Dovoluji si
odcitovat některé úryvky, které o tomto dnu

hasičskou zbrojnici z dotace Ministerstva
zemědělství, vyúčtování dotace bylo v pořádku
a dotace ve výši 199 294 Kč již přišla na účet
obce.
Jestliže potřebujete na obecním úřadě cokoliv
vyřídit, nemusíte čekat na schůzi zastupitelstva,
ale můžete se na nás obrátit v obvyklých
úředních hodinách. Každé úterý 17 – 18 hod.
(přítomen starosta, místostarosta a účetní)
nebo každý lichý týden v neděli 9 – 10 hod.
(přítomna účetní). Jestliže chcete dostávat
upozornění na informace zveřejněné na našich
webových stránkách, stačí poslat Vaši
emailovou adresu na email: obec@butoves.cz.
Protože tento zpravodaj je letos již poslední,
rád bych Vám všem popřál příjemně strávené
Vánoce, vše nejlepší do nového roku.
Bob Šviha
starosta obce
zaznamenal tehdejší řídící učitel školy pan
Vagner: „28. října vlál na škole prapor
červenobílý, druhý sňat navždy ze žerdi a zničen,
jakož i obrazy a knihy upomínající na bývalou
naši porobu a otroctví. Svolána byla mládež
do větší třídy, kde jí slavnostním způsobem
oznámena byla událost pro národ náš
věkopamátná a jaký význam má svobodný náš
stát“.
Potom starosta zakončil slovy: „V roce 1918 byli
Češi i Slováci hrdi na svou republiku a ctili její
symboly: vlajku, znak, hymnu a národní strom.
Proto jsme se tady dnes sešli, abychom zasadili
tyto lípy a představili vám znak a vlajku, nové
symboly Butovse.“
Dva členové zastupitelstva představili vlajku
a starosta požádal jáhna Miloše Poura, aby
vlajku posvětil. Ten tak po krátkém ceremoniálu
učinil. Pak starosta požádal nejprve členy klubu
seniorů a později i všechny přítomné, aby

!!! UPOZORNENI !!!
Bohužel i v naší obci se někteří občané stali
obětí podvodníků. Ti se vydávají
po telefonu za jejich příbuzné a
pod záminkou koupi nemovitosti vylákali
nemalou finanční hotovost, s tím, že si ji
převezme jiná osoba.
Podvodníci volají náhodně na telefonní
čísla a snaží se pod různými záminkami
vylákat peníze.
Nikdy nevydávejte peníze cizí osobě nebo
ji nepouštějte do svých domovů.
Policie varuje: „Apelujeme na občany,
především na seniory, aby při kontaktu
s cizími lidmi byli obezřetní, opatrní a
nedůvěřovali neznámým lidem.
V p ř í p a d ě j a k ý c h ko l i v p o c h y b n o s t í
mohou kontaktovat linku 158.“
zasadili lípy tím, že připravenými lopatkami k již
zasazeným lipám symbolicky přisypali
připravenou mulčovací kůru. Bylo potěšitelné,
že se tohoto aktu účastnili jak přítomní dospělí,
tak i děti. Poté jáhen posvětil i tyto zasazené lípy.
C e l á a kc e b y l a s l av n o st n ě za ko n č e n a
Československou státní hymnou.
Zdeněk Jiránek

Vyhodnocenı́ ankety
V rámci komunálních voleb probíhala anketa
na využití prostranství za bytovkou. Zde jsou
výsledky: 18x stačí sportovní hřiště a zeleň,
18x ohniště s posezením, 16x venkovní
posilovací stroje, 11x lavičky, 11x zastřešená
pergola, 11x vodní plocha, 9x prolézačky a
šplhací systémy, 7x lezecká stěna, 6x venkovní
gril, 2x trampolína, 1x plážový volejbal

Př ipravované akce
5. 12. Mikuláš dětem do 12 let Obec Butoves
8. 12. Mikulášské čaje
Klub seniorů
12. 12. Zpívání koled
Klub seniorů
29. 12. Silvestrovská zábava
Klub seniorů
5. 1. Turnaj stolní tenis
TJ Butoves
12. 1. 7. výročí založení klubu
a vítání roku 2019
Klub seniorů
26. 1. 3. Ples seniorů
Klub seniorů
8. 2. Narozeninové posezení Klub Seniorů
9. 2. Ples TJ a SDH Butoves SDH aTJ

Deš tné v Orlický ch horá ch

Drakiá da na Jezeru

23. akce Klubu seniorů Butoves
10. – 13. 9. 2018, ozdravný pobyt
Při odpoledních čajích v sobotu 14. dubna vzešel
nápad uskutečnit několikadenní ozdravný pobyt
v chatě Deštná v Deštné v Orlických horách.
Po telefonické konzultaci s paní Kozlovou,
provozní chaty, byl dohodnut termín pobytu
od pondělí 10. do čtvrtka 13. září. Na základě
toho porada výboru klubu stanovila podmínky
pro tento pobyt.
V neděli v odpoledních hodinách čtyři členové
klubu připravili ostatním ubytování
s rozmístěním do jednotlivých pokojů, které
nám budou od pondělí k dispozici. Při tomto
sestavování jsme přihlíželi k tomu, v jaké sestavě
přijedou auty.
V pondělí ráno jsme postupně vítali přijíždějící
a pomáhali je ubytovat. Po společném obědě je
vedoucí klubu seznámil s organizačními pokyny
pro účastníky pobytu v chatě Deštná. Protože
bylo nádherné slunečné počasí, doporučil
individuální seznamovací prohlídku okolí
našeho začínajícího pobytu. Před večeří jsme se
shodli na tom, že většina z nás si prohlédla
náměstíčko s kostelem svaté Máří Magdalény,
muzeum, prošli jsme lyžařským areálem
k hotelu Praha a putování prvního dne jsme
zakončili kávou v restauraci „Kozí chlívek“.
Po večeři jsme pomohli Standovi Švandovi
nastěhovat do jídelny hudební aparaturu, aby
od 19 hodin mohla začít společná taneční
zábava. Příjemné překvapení nás čekalo krátce
před dvacátou hodinou, kdy mezi nás přišla
servírka přestrojená za pradlenku a za jejího
doprovodu jsme si zacvičili jako bychom ručně
prali prádlo. S velkou radostí se dozvěděla, že je
autorkou naší „Butovské spartakiády“. Její
cvičení nás naučil Standa Krásný, toto cvičení již
cvičil pod jejím vedením při pobytu v chatě
Deštná před několika roky. Příjemné společné
pobavení jsme ukončili v 21 hodin a rozešli se
do svých pokojů.
V úterý, po bohaté snídani, se většina z nás
rozhodla k návštěvě kostela Nanebevzetí Panny
Marie v nedalekém Neratově. Barokní kostel
z první třetiny 18. století byl na konci 2. světové
války zasažen protitankovou střelou a vyhořel.
Postupně chátral a byl určen k demolici. Díky
dobročinnosti byl po roce 2000 rekonstruován.
Jedinečností tohoto kostela je zajímavě
a nezvykle prosklená střecha. Přípravou
odpoledního programu byl pověřen Standa
Krásný. Pod jeho vedením jsme někteří pěšky,
jiní linkovým autobusem, navštívili v nedaleké
a klidné části Jedlová horskou chatu Start.
Pod vedením odborníka někteří naši členové
v malém rybníčku nalovili několik pstruhů, které
nám potom usmažili a připravili k jídlu.
Spokojeni a plni zajímavých zážitků jsme se
vrátili do naší chaty. Po večeři jsme si zazpívali
a zatančili pod vedením našeho hudebníka
tentokrát ve společenské místnosti, kam jsme se
přemístili. Zde nás čekalo překvapení –
na každém stolku stál džbánek bílého vína jako
pozornost od majitele chaty pana Hejzlara,
který nás přišel během zábavy pozdravit.
3. den po snídani jsme se vydali na procházku
překrásnou horskou krajinou. Cesta kolem
krásných horských chalup nás zavedla až
k ateliéru Zvonaře a Hrnčířky manželů Jana
a Barbory Šedových. Po prohlídce ateliéru, kde
jsme obdivovali krásné hrnečky, či zvonečky
a po zakoupení drobných suvenýrů jsme si
před ateliérem poslechli zvonkohru. 12 různě
laděných zvonečků tu od roku 2012 zahraje vždy
každou celou hodinu hezkou písničku.

V neděli 7. října jsme mohli pozorovat nad poli
Na Jezeru za Butovsí malé i velké barevné
poletující draky. Deset draků plachtilo po jasné
slunečné obloze. Protože v dopoledních
hodinách nefoukalo, připravily Ženy
pro Butoves i doprovodný program v podobě
pohybových dovedností. Počasí se umoudřilo
a se začátkem drakiády začalo i foukat. Pouštění
draků si užili malí i velcí. Tuto vydařenou akci
jsme zakončili u ohniště, kde si každý přišel pro
sladkou odměnu a diplom. A jako tradičně jsme
při hořícím ohništi opekli špekáčky a příjemně si
popovídali.
Děkujeme všem za účast a již se těšíme na příští
rok.
Magda Neufussová

Cestu zpět jsme zvolili po hlavní cestě vilovou
čtvrtí. Přípravou odpoledního programu byl
tentokrát pověřen Libor Vobrátil. Ten zajistil
autobus, který nás v 15 hodin přímo od chaty
dopravil až k Masarykově chatě. Je to horská
turistická chata pod vrcholem Šerlich ve výšce
1019 m. Chata je od roku 1958 chráněna jako
kulturní památka. Protože obloha byla bez
mráčku, měli jsme krásnou vyhlídku jak směrem
do Čech, tak do Polska.
Ve čtvrtek ráno po společné snídani se s námi
přišel rozloučit pan Hejzlar a popřál nám šťastný
návrat do svých domovů. My jsme potom malou
pozorností za pohostinnost a velmi chutné
a bohaté stravování poděkovali panu kuchaři,
stejně jako oběma servírkám a paní pokojské.
Postupně jsme auty opouštěli místo, kde jsme
společně prožili tři krásné dny.
Zdeněk Jiránek

2. Svatová clavské klá nı́

25. akce Klubu seniorů Butoves
Butovanka, 28. září 2018
Po krásných, prosluněných, téměř letních
dnech, přišel náhlý zvrat. Prudké ochlazení,
dokonce první mráz ‐1°C , ohlásily příchod
podzimu. Poslední trénink členů střeleckého
kroužku v pátek 21. září sice proběhl bez
problémů, ale zhoršující se počasí vyvolávalo
stále větší obavy nad konáním 2. ročníku
"Svatováclavského klání". Naštěstí přicházející
podzim svou vládu nad přírodou neudržel
a sluníčko přivítalo v pátek 28. září 11 nadšenců
střeleckého sportu, aby změřili své síly ve
střelbě ze vzduchovky a lukostřelbě.
Bohužel však ukončení soutěže ve střelbě
ze vzduchovky začal provázet zesilující se vítr,
který nakonec znemožnil soutěž v lukostřelbě.
Proto jsme se všichni přestěhovali do
Butovanky, kde hlavní organizátoři Jirka Chládek
a Libor Vobrátil vyhlásili výsledky střeleckého
klání a předali diplomy v ženské kategorii:
za první místo Jitce Cermanové, za druhé místo
Majce Krauzové a za třetí Květě Míkové.
V mužské kategorii zvítězil Josef Dresker před
Standou Krásným a bronzové místo zbylo
na mne.
Po malém občerstvení vedoucí kroužku Jirka
Chládek poděkoval za účast, zdárný průběh akce
a vyslovil přání, abychom se všichni ve zdraví
shledali při jarním pokračování činnosti
střeleckého kroužku.
Zdeněk Jiránek

Ná vš tě va Skř ivan
28. akce Klubu seniorů Butoves,
17. října 2018
Ve středu 10. října jsme obdrželi telefonické
pozvání paní Ludvíkové (nové vedoucí Klubu
seniorů Skřivany) na akci, kterou pořádají
ve středu 17. 10. od 16 hod. v Dělnickém domě
ve Skřivanech na počest stého výročí založení
Československé republiky. Na čajích jsme
s t í m t o p o z vá n í m s e z n á m i l i p ř í t o m n é
a na základě další osobní propagace projevilo
zájem 23 členů klubu se akce zúčastnit. Bohužel
malý autobus na tento den nebyl k dispozici a po
dohodě s paní Zikmundovou byla potvrzena
doprava velkým autobusem. Mohli jsme proto
dát možnost ještě dalším zájemců a konečný
počet 30 účastníků jsme oznámili p. Ludvíkové.
V 16 hodin vedoucí klubu zahájila pořad, který
členové připravili ke stému výročí vzniku
Československé republiky. V pásmu nás
postupně provedli událostmi osudných osmiček
(roky 1918, 1938, 1948, 1968 a 1998).
Zajímavý a velmi dobře připravený pořad
vhodně doplňovali dobovými písničkami
a tanečky. V 17 hodin závěr pořadu ve stoje
p o t l e s ke m o d m ě n i l o p ř í t o m ný c h 1 4 8
posluchačů. Pak už se rozpoutala taneční zábava
za doprovodu hudby pana Vance.
V 19 hodin jsme poděkovali paní Svobodové
a paní Ludvíkové za pozvání a krásný zážitek
a vyjádřili obdiv nad tím, co ještě senioři
dovedou. S dobrými pocity jsme se pak vrátili
autobusem do svých domovů.
Zdeněk Jiránek

odradit nenechali a 2. prosince přišli.
Velice milým překvapením pro všechny byla
přítomnost jáhna Miloše Poura, který se rozhodl
přispět svým slovem a připomněl rozdíl mezi
původními tradicemi a současnými oslavami
adventu. Vyzval přítomné ke zklidnění v dnešní
uspěchané době, ale zároveň vyjádřil své
porozumění. Společně jsme si poté zazpívali
několik koled za doprovodu kláves, na které
zahrál mladý učitel Radek Říha.
Odměnou pro všechny byl pohárek horkého
čaje, svařáček, perníčky a další dobroty.
Iveta Nyčová

Putová nı́ za Jezerem
Jako novou turistickou aktivitu pro občany
TJ Butoves uspořádala na konci prázdnin 1. září
poznávací pochod po nejbližším okolí naší obce.
Letos po zaniklých rybnících pod názvem
"Putování za Jezerem, po stopách Jakuba
Krčína", nejznámějšího českého rybníkáře, který
ve službách Viléma Trčky sloužil na hradě Veliš
jako hospodářský správce jeho panství a měl
na starosti poddané, lov, lesy a rybníky, a to
i v našem okolí.
Trasa byla dlouhá 8 kilometrů a vedla přes první
zaniklý rybník "Jezírko", na jehož místě dnes
stojí ČOV, na které jsme si při té příležitosti
udělali prohlídku technologie s odborným
výkladem. Ze staré Milecké cesty jsme odbočili
přes les směrem na Vrbici a Třtěnici, kde na nás
na okraji tohoto lesa již čekal sokolník p. Petr
Rejmont s dravcem, který nám podal výklad
o historii a současnosti sokolnictví. V polích, na
okraji tohoto lesa, se nacházel další rybník
"Žartopánek" zachycující dešťovou vodu právě
z tohoto lesa. V polích mezi Vrbicí a Třtěnicí se
nacházel rybník "Zahrádka".
Po polní cestě vedla trasa na koupaliště
do Třtěnice, kde nám náladu z deštivého dne
zlepšili vodník s vodnicí, kteří nám nabídli teplo
ohně s občerstvením a buřty.
Odtud trasa vedla dále po polní cestě na hráz
"Velkého jezera" napájeného z Lužanského
potoka, které se nacházelo mezi Třtěnicí

a Kovačí. Z polní cesty k rybníku "Hluboký" byla
vidět plocha dalšího zaniklého rybníka
"Babureckého", který se rozkládal na výjezdu
z lesa u silnice vedoucí z Butovse do Kovače.
Poslední lokalitou na naší trase byla nám dobře
známá "Jezera". Tento rybník se původně
rozkládal na ploše mezi dnešní železniční tratí
a Mileckou cestou. Jeho dno dnes protíná silnice
mezi Butovsí a Kovačí.
Na tomto výletě jsme viděli jen část oblasti
doslova poseté rybníky a rybníčky z dob rozvoje
rybníkářství. V našem okolí se z těchto dob
dochovaly rybníky "Hluboký", "Strašidlo"
a "Nákladní".
Počet účastníků byl trochu poznamenán
deštivým počasím, které ale nebylo na škodu
a naopak přidalo nové zážitky.
Cíl výletu spojený s naučnými stanovišti z oblasti
poznávání přírody byl zakončen u Butovanky,
u grilu s pečenými rybami.
Věříme, že nápad o poznávání našeho okolí
zaujme a příští konec prázdnin vyrazíme zase
po jiných zajímavých stopách.
za TJ Butoves Karel Formánek

Lıp
́ a sportovců
U příležitosti výsadby dvou stromů republiky, na
počest stého výročí vyhlášení československé
republiky, u křížku na návsi, byla i u restaurace
Butovanka, na místě ze zdravotních důvodů
p o k á c e n é l í p y, v y s a z e n a a j á h n e m
Římskokatolické církve panem Milošem Pourem
požehnána lípa sportovců, stojící v centru
sportovního dění v Butovsi jako patron všech

butoveských sportovců. Zároveň bude
připomínkou založení Tělocvičné jednoty
"Sokol" v Butovsi, která bude pod svým novým
názvem "TJ Butoves" 100 let slavit v příštím roce
2019.
Karel Formánek

Bowling v Sedmihorká ch
V sobotu 24. 11., v rámci ukončení sezóny,
uspořádala TJ Butoves pro své členy i příznivce
již čtvrté klání v bowlingu v Sedmihorkách
u Turnova spojené s krátkou vycházkou
p o Č e s ké m rá j i , te nto k rát z Ro ve n s ka
pod Troskami do Boreckých skal.
Na tento výlet se na nádraží v Butovsi sešlo 22
účastníků a s ostatními hráči nás celkem
na čtyřech bowlingových drahách soutěžilo 45
dospělých i dětských závodníků.
Jsme rádi, že se tato sportovní aktivita ke konci
roku, jako poděkování všem, ujala a tradičně ji
navštěvuje vysoký počet členů, ale především
i nečlenů TJ z řad místních občanů.
Tělovýchovná jednota Butoves děkuje Vám
všem za přízeň a přeje hodně úspěchů v roce
2019.
Karel Formánek

Ná bor nový ch hasič ů
SDH Butoves hledá nové hasiče, ženy, muže
a děti pro vytvoření hasičského družstva.
Zájemci o hasičský sport a požární ochranu se
mohou hlásit veliteli SDH Butoves Bohumilu
Zachovi na tel.: 774 341 155

Př ipravované akce
Cesko zpıv́á koledy
Jako každý rok, i letos Klub seniorů pořádá
zpívání koled v Butovance. Zastavte se a přijďte
si spolu s námi zazpívat koledy a prožít příjemný
a d ve nt n í ča s . Ve st ře d u 1 2 . p ro s i n c e
v 17:30 hod. V Butovance. Akce je pro děti
i dospělé.

Klub seniorů Butoves
Vás zve
v sobotu 8. 12. v 15 hodin
do Butovanky
na oblíbené odpolední čaje
tentokrát s mikulášskou nadílkou
Dárky, které chcete, aby Mikuláš
nadělil Vašim známým, předejte
u pokladny s mikulášským
poplatkem 5,-Kč

Rozsvıćenı́ vá noč nıh
́ o
stromeč ku
Slavnosti rozsvícení vánočního stromečku
předcházely obavy, jaký strom se má vlastně
ozdobit, když nebylo možné zachránit smrček
z let předešlých. Teprve ve čtvrtek, před první
adventní nedělí, se na místě suchého stromku
objevil nový a také velmi pěkný smrk, který byl
přesazen z pozemku u bytovky.
V sobotu jsme se probudili do nádherně
zasněženého rána. Idylka však nevydržela
do adventní neděle. Nepřetržitý déšť mohl
ohrozit akci. Přesto všichni, kteří se pravidelně
schází u této slavnostní příležitosti, se počasím

CV

ČENÍ PRO ŽENY

Dívky, ženy, mamky, babičky
Každý z nás se chce cítit dobře, mít spoustu
energie, dobře spát a užívat radosti života.
"Nechci, nemůžu," říkáme si ve chvíli, kdy nás
čeká pravidelná dávka cvičení. Jenže když tu
nechuť překonáme a úspěšně si poradíme se
svojí vlastní leností a skutečně se ke cvičení
donutíme, budeme se cítit mnohem lépe a mít
dobrý pocit, že jsme pro sebe něco pozitivního
udělaly. Pravidelným cvičením zlepšíme svou
fyzickou kondici, protáhneme to naše tělíčko
a budeme se těšit na další cvičení.
Nabízí se možnost pravidelného cvičení 1x
týdně od ledna 2019. Bližší informace ‐ termín,
čas, první schůzka bude na letáčku, který
najdete během prosince ve svých schránkách.
Překonejme samy sebe a pojďme do toho
Jiřina Formánková

