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Souhrn usnesení zastupitelstva
obce Butoves
2. zasedání zastupitelstva 15. 12. 2018
Schváleno:
 Vyhláška č. 1/2018, která ruší vyhlášku č. 2/2013 o poplatku
za komunální odpad – občané nebudou platit poplatek za komunální
odpad.
 Veřejnoprávní smlouva uzavíraná na období od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2022 o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
s Městem Jičín IČO 00271632 (Město Jičín bude za obec Butoves
vykonávat agendu přestupkového řízení).
 Nájemní smlouva na restauraci Butovanka čp. 62 se SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Butoves, IČO: 64814157. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce. Nájem bude ve výši
500,- Kč/ měsíc.
 Pořadí poptávkového řízení „Rekultivace pozemků p. č. 223, st. 114 –
Butoves II“: 1.) Radek Malinský, IČO: 67451438, 2.) Envistone s.r.o., IČO: 25994182, 3.) Pennant Part s.r.o., IČO: 04334426.
 Smlouva o dílo na akci „Rekultivace pozemků p. č. 223, st. 114 – Butoves II“ s Radkem Malinským, IČO: 67451438.
 Kupní smlouva na pozemek par. č. 231 s Miroslavem Fialou a Ivanou Fialovou, oba bytem č.p. 48 za cenu 2.763 Kč.
 Záměr prodat pozemky p. č. 178/13, 178/14, 178/15 a 184/5 o celkové výměře 55 m² vše v kú Butoves.
 Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021.
 Předložený schodkový rozpočet na rok 2019 s příjmy 3 855 500 Kč, výdaji 5 196 000 Kč schodek rozpočtu ve výši 1 340 500 Kč .
 Rozpočtová opatření č. 10/2018. Celková výše příjmů a výdajů je 289 771 Kč.
 Inventarizační komise ve složení: předseda p. Zbyněk Jiránek, členi p. Jana Jiránková a p. Bohumil Zach.
 Kalkulace ceny stočného pro rok 2019.
 Podání žádosti do dotačního programu Královéhradeckého kraje 19POVU1 a 19RRD10.
 Sleva na stočném pro občany nad 75 let ve výši 100%.
 Určený zastupitel pan Bob Šviha, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu.
 Kupní smlouva s Lužanskou zemědělskou a.s., IČ 25253042 na pozemky p. č. 102/50 v k. ú. Butoves, p. č. 364/49 a p. č. 364/50 v k. ú. Tuř, o výměře 1 831 m²
za cenu 54 930 Kč.
3. zasedání zastupitelstva 20. 2. 2019
Schváleno:
 Přidělení dotace ve výši 50 000,- Kč Zdeňku Jiránkovi, Butoves čp. 16, pro Klub seniorů Butoves.
 Smlouva o poskytnutí dotace 50 000,- Kč se Zdeňkem Jiránkem, Butoves čp. 16.
 Přidělení dotace ve výši 35 000,- Kč pro TJ Butoves z. s. IČO: 64816338, Butoves čp. 47
 Smlouva o poskytnutí dotace 35 000,- Kč s TJ Butoves z. s. IČO: 64816338, Butoves čp. 47.
 Směrnice č. 1/2019 o oběhu účetních dokladů.
 Směrnice č. 2/2019 pro práci s osobními údaji.
 Vypsání poptávkového řízení na vybudování parkoviště u bytovky.
 Vypsání poptávkového řízení na vybudování sportovního hřiště.
 Podání žádosti do dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj z programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova.
 Vypsání poptávkového řízení na vybavení oddychové zóny.
 Výsledek inventarizace za rok 2018.
 Vyřazení nepotřebného majeteku dle návrhu inventarizační komise.
 Boba Švihu (v případě jeho nepřítomnosti jako náhradníka pana Karla Formánka) jako zástupce obce na 26. řádnou valnou hromadu společnosti
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
 Kupní smlouva s Mgr. Jiřím Rajmem bytem Butoves čp. 8 na prodej pozemků p. č. 178/13, 178/15 a 184/5 v k. ú. Butoves, o výměře 32 m² za cenu 3 444 Kč.
 Kupní smlouva s Květou Hamplovou bytem Hudečkova 10, Praha 4 na prodej pozemku p. č. 178/14 v k. ú. Butoves, o výměře 23 m² za cenu 2 476 Kč.
 Kupní smlouvu s Mgr. Jiřím Rajmem bytem Butoves čp. 8 na koupi pozemku p. č. 196/7 v k. ú. Butoves, o výměře 3 m² za cenu 323 Kč.
 Rozpočtové opatření č. 1/2019. Celková výše příjmů je 271 968 Kč a výdajů je 209 069 Kč.
 Podání žádosti o dotaci na hřiště a vybavení oddychové zóny.

Připravované akce
Turnaj v mariáši
klub seniorů Vás zve na 20. ročník
Memoriálu Jardy Kulhánka v Křížovém
mariáši, který se bude konat 6. dubna
v Butovance. Prezentace začíná v 8:00,
zájemci o hru se mohou hlásit p. Jiránkovi.
Nejlepšímu hráči předá vítězný pohár
starosta obce.

Jarní úklid – brigáda

Pálení čarodějnic

v sobotu 13. 4. od 8:30 hod.
Stejně jako každý rok se Butoves připojila
do celorepublikové akce" U K L I Ď M E
ČESKO"
Sraz všech, kterým záleží na čistotě naší
obce, bude v 8.30 hodin u prodejny COOP a
u bytovky. Skupina u bytovky bude uklízet
obec nad tratí. Skupina u prodejny bude
uklízet obec pod tratí.
Na náves bude přistaven kontejner
na velkoobjemový odpad, kam se bude
sebraný odpad odvážet.
Kdo může, vezme si s sebou zahradní
kolečko, hrábě, lopatu atd.

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.

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

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zima snad pomalu končí a čeká nás ta
příjemnější část roku. Podařilo se nám
konečně zbořit objekt za bytovkou a
v nejbližší době budou dokončeny úpravy
povrchu tak, aby se mohl osít travním
semenem.
V letošním roce nás čeká několik investic.
Podařilo se nám získat stavební povolení na
sportovní hřiště (máme podanou žádost o
dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj)
včetně několika laviček, ohniště a venkovních
posilovacích strojů.
Podali jsme žádost o dotaci na rekonstrukci
parkoviště u bytovky na Královéhradecký

Ohlédnutí
Společenský ples
v Butovance
9. 2. 2019 se konal druhý společný ples
Tělovýchovné jednoty Butoves a Sboru
dobrovolných hasičů Butoves s podporou
Obce Butoves.
Úsilí pořadatelů s organizací a přípravou
bylo odměněno plným sálem Butovanky.
I s osobním pozváním občanů obce bylo
prodáno celkem 108 vstupenek, z nichž sál
naplnil dlouho nevídaný počet 100 tanečníků.
Pořadatelé děkují organizacím, členům
obou spolků, obci Butoves, ale i řadě místních
občanů za zajištění tomboly, ve které se díky
nim sešlo bezmála 400 hodnotných cen.

kraj, projektová dokumentace je hotová a
čekáme na stavební povolení.
Zda se nám dotace podařilo získat, se
dozvíme v průběhu května. Již nyní jsou
vypsaná poptávková řízení na dodavatele,
abychom ihned po získání dotace mohli
zahájit stavbu.
Dostali jsme několik stížností na slyšitelnost
obecního rozhlasu, proto budeme doplňovat
rozhlas o několik reproduktorů a jiné lépe
směrovat. Pokud i Vy máte problém
s poslechem hlášení, prosím sdělte nám
problémové místo na email
obec@butoves.cz nebo na obecním úřadě
v úředních hodinách.
Bob Šviha
starosta obce
Jsme velice rádi, že se tento způsob
pořádání osvědčil, cestu na ples si našli
příznivci obou pořádajících spolků a společně
se za hudebního doprovodu pánů Pavla Šejna
a Zdeňka Pelce bavili ještě dlouho po půlnoci
a zachovali oběma spolkům přízeň a
podporu.
za TJ a SDH Karel Formánek

8. výročí založení
Klubu seniorů Butoves
a vítání roku 2019
12. ledna jsme se sešli v Butovance na naší
první letošní akci. Po znělce hudby v 15 hodin
jsem přivítal v sále 44 přítomných. Společně
jsme si připomněli to, co jsme prožili
za uplynulé osmileté období.
V 16 hodin zazněla znělka klubu na počest
8. výročí založení Klubu seniorů Butoves.
Přivítali jsme starostu obce pana Švihu
a vedoucí sociálního výboru obce paní
Švihovou. Po potlesku přítomných přišel
k mikrofonu starosta obce, aby svým krátkým
vystoupením poděkoval za dosavadní činnost
klubu, popřál pevné zdraví v novém roce
a ujistil, že zastupitelstvo obce si činnosti
klubu váží a i v letošním roce tuto činnost
podpoří.

Žádost pro občany
naší obce
Důrazně žádáme, nesplachujte
VLHČENÉ UBROUSKY do toalet!
Velké množství vlhčených ubrousků
působí komplikace na čističce
odpadních vod. Jsou z materiálu, který
se nerozloží. Čistička je naše a její
provoz hradíme z našich - Vašich peněz.
V loňském roce se muselo koupit nové
míchadlo za 61.000,- Kč.
Co ušetříme na opravách, můžeme
investovat a zlepšit tak něco v obci.
Děkuji Vám za pochopení Bob Šviha

Po p ř i p o m e n u t í a z h o d n o c e n í a kc í
uplynulého roku jsem vyslovil přání, abychom
se rádi pravidelně scházeli, abychom se občas
něco nového dozvěděli, abychom se dobře
bavili při krásných melodiích našeho
hudebníka Standy a zapomněli alespoň
na chvíli na strasti, které nám život občas
připraví. To už se každý chopil své skleničky
sektu, které mezi tím pořadatelé rozdali
na stoly a s chutí jsme si společně připili.
K mikrofonu pak přistoupil člen výboru
k l u b u J i r ka C h l á d e k , a by p o d ě kova l
vedoucímu klubu za velmi dobře připravované akce a popřál pevné zdraví a hodně sil
k organizování dalších akcí.
Zdeněk Jiránek

Připravované akce
16. 3.
30. 3.
6. 4.
13. 4.
14. 4.
30. 4.
4. 5.
1. 6.
15. 6.
22. 6.
13. 7.

Čaje Josefovské
Čaje aprílové
20. turnaj v Mariáši
Čaje
Jarní dílny
Čaje čarodějnické
Májová veselice
Čaje
Čaje
Dětský den
21. Butovský kros

Klub seniorů
Klub seniorů
Klub seniorů
Klub seniorů
Obec Butoves
Klub seniorů
Klub seniorů
Klub seniorů
Klub seniorů
TJ Butoves
TJ Butoves

3. Ples seniorů
2. akce Klubu seniorů Butoves
Butovanka, 26. ledna 2019
Zatímco 20. ledna 2018, kdy se konal náš
2. ples, účastníky vítalo sluníčko, letos tomu
bylo naopak a hustě sněžilo. 10 cm vysoká
sněhová pokrývka a teplota pod bodem mrazu,
to byly podmínky, které museli překonat ti, kteří
se chystali na 3. Ples seniorů.
V úvodu plesu zazněla melodie valčíku
Johanna Strausse Na krásném modrém Dunaji,
který přilákal k tanci první taneční páry. Brzy se
celý sál zaplnil tanečníky a to vše nabudilo
krásnou sváteční náladu.
V 17 hodin zábavu přerušilo losování tomboly,
které se protáhlo téměř do 18. hodiny. Proto
pořadatelé oznámili, že ples potrvá mimořádně
do 20 hodin. Během zábavy ještě pořadatelé
vyhlásili sólo pro členku klubu Jarmilku
Panochovou, která právě oslavovala své
narozeniny.
Rád jsem vyjádřil poděkování hudebníku
Standovi za krásné melodie a poděkoval všem
přítomným za krásně prožitou neděli.
Zdeněk Jiránek

Nejprve byli představeni noví členové klubu,
kterými jsou manželé Jitka a Bob Švihovi, Lenka
Bakešová a Karel Málek. Poté následovalo přání
těm členům klubu, kteří se narodili v měsících
lednu až březnu, členové výboru jim předali
malou pozornost a všichni si připili připravenou
sklenkou vína. Dál jsme se věnovali občerstvení,
společné zábavě a tanci za doprovodu Slávka
Krause.
Všem přítomným patří poděkování a zejména
členkám klubu, které nám připravily výborné
zákusky.
Zdeněk Jiránek

exponáty v dalších místnostech a dokonce
na dokonalost představy o tehdejší době se
Standa Krásný převlékl do uniformy
t e h d e j š í h o v o j á k a . A s i
p o d e va d e s á t i m i n u t o v é m p o u t av é m
vyprávění jsme se ještě podívali do kostela
sv. Jakuba z míst, odkud pobožnost sledovala
šlechta. Potom jsme prošli obrazovou galerii a
prohlídku zakončili v muzejní herně, kde jsme
si mohli sestavit různé podoby jičínského
náměstí, či si představit kostel sv. Jakuba, jak
by mohl vypadat, kdyby byl dokončen podle
plánů.
Přemístili jsme se do společenské místnosti,
kde jsme se rozloučili s historičkou paní
Mgr. Hanou Fajstauerovou a potleskem
poděkovali za nesmírně zajímavý a poutavým
způsobem podaný výklad. Poděkování patří
i paní Jitce Švihové nejen za dobrý nápad, ale
i za propagační materiál, který pro nás
připravila.
S dobrým pocitem, že jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých věcí o historii našeho
města, jsme se po 15 hodině rozcházeli
na prosluněném jičínském náměstí.
Zdeněk Jiránek

Návštěva regionálního
muzea Jičín

Posezení k narozeninám
členů Klubu seniorů
a bezpečnost seniorů
Naše pravidelné posezení k narozeninám
členů, které se konalo 8. února v Butovance
začalo tentokrát netradičně. V 15 hodin jsme
kromě přítomných členů klubu přivítali
a představili také policistu ČR nprap. Brendla.
Co bylo podnětem pozvání policisty na naše
posezení? Ve sdělovacích prostředcích stále
slyšíme, jak vzrůstá kriminalita páchaná
p ře d e v š í m n a s e n i o re c h . Ty p i c k ý m
doprovodným jevem této kriminality je velká
důvěřivost seniorů, která umožňuje třeba
podvodné vylákání peněz. A protože se
podobný případ stal také v naší obci člence
našeho klubu, požádal jsem policistu, který
případ vyšetřoval, aby krátkou instruktáží poučil
naše členy klubu, jak předcházet nebo čelit této
vzrůstající kriminalitě.
Nadpraporčík Brendl tento požadavek splnil
naprosto perfektně. Ve svém hodinovém
v ysto u p e n í d o p l n ě n é m v i d e ozá z n a my
skutečných případů kriminality páchaných
na seniorech v obchodech či v bytech
osamělých a důvěřivých seniorů. Důkazem
toho, že přednáška splnila svůj účel, byla
soustředěná pozornost všech přítomných
4 7 č l e n ů k l u b u . Za p o t l e s ku j s m e p a k
nprap. Brendlovi poděkovali.
Pak už se posezení vrátilo do navyklých kolejí.

4. akce Klubu seniorů Butoves
Jičín, úterý 19. února 2019
Členka klubu Jitka Švihová pracuje
v jičínském muzeu a nabídla zprostředkování
prohlídky muzea s odborným výkladem.
Na společném posezení členů klubu v pátek
8. února o tuto možnost projevilo zájem
21 členů, dojednali jsme termín návštěvy
na úterý 19. února.
Ve stanovený den ve 13 hodin přivítala
ve společenské místnosti muzea paní Švihová
16 zájemců o prohlídku a představila nám
průvodkyni, historičku paní Mgr. Hanu
Fajstauerovou. Po společné fotografii jsme
vešli do první výstavní místnosti, kde paní
historička zahájila poutavý výklad o historii
Jičína. Dozvídali jsme se postupně, že Jičín byl
založen kolem roku 1300 a první držitelkou
zámku se stala královna Guta. Zámek
postupně procházel vlastnictvím několika
šlechtických rodů: Vartenberků, Trčků z Lípy a
Smiřických. Nakonec po bitvě na Bílé Hoře
uplatnil svůj dědický nárok vévoda Albrecht
z Valdštejna.
Postupně jsme si za slovního doprovodu
paní Fajstauerové prohlédli vystavené

Maškarní merenda
5. akce Klubu seniorů Butoves
Sobota 23. února – příroda už pomalu
zaváněla jarem. V noci se teploty stále ještě
potýkaly s minusovými stupni, ale odpolední
sluníčko už příjemně zašimralo svými paprsky
a lákalo ven – třeba do Butovanky, kde nás
čekala veselá zábava. A o tom, že jejich síla
byla dostatečně účinná, svědčilo i to, že
hudebník Standa svojí úvodní znělkou v sále
uvítal 57 zájemců o dobrou zábavu.
V 15 hodin vedoucí klubu přivítal přítomné
úvodním slovem s pranostikami, které se váží
k tomuto období. Po něm následovala
taneční zábava a to už se mezi tanečníky
začali objevovat první maskovaní. Když
vedoucí klubu v 16 hodin požádal maskované
o promenádu, na parketu za doprovodu
hudby a potlesku přítomných jich korzovalo
celkem 21 - jedna maska hezčí než druhá. Jako
odměna za vytvoření dobré zábavy jim bylo
vyhlášeno taneční sólo.
Merenda se vydařila, protože za bujarého
veselí všichni v dobré náladě vytrvali až
do 19 hodin, kdy za nelibosti některých
přítomných vedoucí klubu zábavu ukončil.
Závěrem ještě upozornil, že příští zábava
Ženám a Josefům se koná v sobotu
16. března.
Zdeněk Jiránek

Stručné hodnocení akcí
Klubu seniorů Butoves
v roce 2018
V uplynulém roce 2018 jsme uskutečnili
celkem 35 akcí, z toho bylo 24 tanečních. Akcí se
účastnilo 1.610 příznivců, což je v průměru 46
na akci.
Dovolte mi některé vydařené akce
připomenout:
 20. ledna u příležitosti 7. výročí založení klubu
se konal 2. ples seniorů
 17. února Maškarní merenda – Líza a Lojza
a dalších 15 maskovaných
 9. května návštěva Poděbrad, výlet lodí
do Kolína a zpět
 16. srpna návštěva hvězdárny v Jičíně – výklad
pan Šviha
 10. - 13. září ozdravný pobyt v Deštném
v Orlických horách
 28. září 2. ročník Svatováclavského klání
– soutěž ve střelbě ze vzduchovky a luku
 17. října návštěva Skřivan – pořad k 100. výročí
vzniku Československé republiky
 28. října k 100.výročí – zasazení lípy
na butovské návsi
 29. prosince Rozloučení s rokem 2018 – účast
92 příznivců
 V tomto roce jsme se sešli pětkrát, abychom
blahopřáli členům k jejich narozeninám:
 23. března narození v lednu až březnu – 4 ženy
a 5 mužů
 18. května narození v dubnu a květnu – 9 žen
a 4 muži
 15. června narození v červnu a červenci
– 9 žen a 6 mužů
 7. září narození v srpnu a září – 7 žen a 6 mužů
 16. listopadu narození v říjnu až prosinci
– 9 žen a 3 muži
V roce 2018 se uskutečnilo 24 odpoledních
čajů, kterých se účastnilo 1.266 tanečníků
s průměrnou účastí 53. Nejmenší účast (32) byla
na čajích 14. září a největší účast (92)
na silvestrovské zábavě 29. prosince.
Za uplynulé osmileté období se uskutečnilo
205 akcí s účastí 7.787 což je průměrná účast
na jednu akci 38
K 31. prosinci 2018 měl klub 62 aktivních členů
(38 žen a 24 mužů) a další (Pepa Janda, Danuška
a Olda Horčičkovi 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.
Dovolte mi, abych jménem všech poděkoval
za podporu činnosti Klubu seniorů Butoves
obecnímu zastupitelstvu.
Zdeněk Jiránek

Jubilejní turnaj
ve stolním tenisu
5. 1. 2019 se odehrál jubilejní 10. ročník
memoriálu zakladatele TJ a oddílu stolního
tenisu v Butovsi v roce 2007 Karla Formánka.
Letošního ročníku se zúčastnilo 22 hráčů
z okresních a divizních soutěží v čele s tradičními
účastníky, hráčů s paralympijskými zkušenostmi
z her v Athénách, Sydney a Vancouveru, panem
Miroslavem Cinibulkem ze Spartaku Chrastava
a Jiřím Soukupem z TJ Jičín.
Po strhujícím finálovém utkání letošní jubilejní
ročník vyhrál Petr Kašpar ze Sokola Valdice
před trojnásobným vítězem Miroslavem
Cinibulkem. Třetí místo vybojoval mladý
talentovaný hráč Jakub Tázler z TJ Sokol
Chomutice.
Karel Formánek

Karneval
V neděli 3. března se v Butovance konal dětský
karneval. Sešli se děti i dospělí v kouzelných
maskách. Mohli jsme obdivovat princezny
i čarodějnice, indiána, Karkulku, trpaslíky
a spoustu dalších pohádkových postaviček. Děti
hrály hry a soutěžily a po zásluze byly odměněny
nejen sladkými odměnami.
Poděkování za úspěch akce patří dobrovolným
organizátorům a zejména Sněhurce Marušce
Karešové, která pro děti karneval připravila
a svým milým úsměvem přispěla k dobré
náladě. Vybrat nejkrásnější masky nebylo vůbec
jednoduché, protože všem to moc slušelo
a všichni se dobře bavili.
Magda Neufussová

Program na podporu
sportovců
Páteční cvičení pro ženy
Není třeba připomínat, že pohyb je nedílnou
součástí zdravého životního stylu. Avšak někdy
bývá problém s volbou vhodného pohybového
cvičení. Naše páteční cvičení je přizpůsobeno
všem věkovým kategoriím, intenzita zatížení je
vždy přiměřeně přizpůsobena druhu, frekvenci
a trvání pohybové aktivity, ať už je to aerobik,
pilates, posilovací cvičení a jiné. Každý si najde
to svoje.
Nejdůležitější věc, aby nás zvolený pohyb bavil
a na cvičení jsme se těšily. Každý má pro cvičení
jinou motivaci, někdo chce zhubnout, jiný
zlepšit výkony, další být vytrvalejší a jiný udržet
se v kondici, a o to jde. Určitě bych chtěla
připomenout, že cvičení, které se nám v Butovsi
nabízí, není vyloženě směřováno k vrcholovým
v ý ko n ů m , ( i kd y ž n i kd o n e v í , ka m t o
dotáhneme), ale k protažení a zlepšení naší
kondice.
Samozřejmě nedílnou součástí tohoto cvičení
je, abychom se lépe poznaly nebo dokonce
seznámily, protože ani nevíme, kdo vedle nás
bydlí. Na cvičení chodí v průměru 13 děvčat, což
na začátek je velmi dobré číslo.
Scházíme se pravidelně každý pátek od 19 hod.
na sále v Butovance. Když budete mít čas a chuť,
přijďte si zacvičit.
Jiřina Formánková

TJ Butoves a Obec Butoves uvažuje o podpoře
registrovaných sportovců v obci a zároveň tímto
i o zmapování sportovních aktivit našich
občanů. Pracovní název tohoto nápadu je
„Program pro podporu sportovců“, který má
podporovat sportovní aktivity mládeže
registrované v jakémkoliv sportovním klubu i
mimo Butoves a zároveň rozhýbat děti a mládež,
kteří se ještě pro sport nerozhodli. Chceme
tímto i ocenit snahu a výkony ve svých sportech,
ve kterých svým způsobem reprezentují i naši
obec. Zároveň se tito sportovci, o kterých třeba
ani nevíme, dostanou do povědomí našich
občanů.
Abychom tento seznam mohli vypracovat,
potřebujeme od Vás tyto informace o sportovci:
jméno a příjmení, datum narození, druh
sportu, v jakém klubu je registrován,
výkonnostní třída (přebor, liga, reprezentace ),
jak dlouho je registrován, úspěchy.
Tato výzva trvá do 31. 5. 2019 a informace
doručte do schránky obecního úřadu čp. 47
nebo do schránky KF Butoves čp. 45 nebo na
email obec@butoves.cz.
Karel Formánek

Nábor nových hráčů
TJ Butoves – oddíl stolního tenisu, pořádá
nábor nových hráčů do žákovské kategorie.
Nábor je určen pro holky a kluky do 14 let. Naši
žáci v minulé sezóně vyhráli okresní přebor
a příští sezónu vstupují již do dorostu. Přijďte
právě vy na jejich místo a pod dohledem
zkušených trenérů se tento hezký sport naučíte.
Zkuste poznat dobrý pocit z úspěchu, ale
i hořkost prohry, další nové kamarády a staňte se
platnými členy týmu.
Nábor se koná 23. 3. 2019 na sále Butovanky
po skončení posledního utkání žákovských
družstev v této sezóně. Přijďte se na tento zápas
v jeho průběhu podívat a po jeho skončení
si ping pong sami vyzkoušíte. Zápas začíná
v 8.00 hod. a končí po 10 hodině.
Karel Formánek

