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Souhrn usnesenı́ zastupitelstva obce Butoves
4. zasedání zastupitelstva 22. 5. 2019

Schváleno:
 závěrečný účet a zpráva z auditu za rok 2018, celoroční hospodaření za rok 2018
 účetní závěrka za rok 2018, převod výsledku hospodaření ve výši 213 794,40 z účtu 431 na 432
 přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 50.000,‐ Kč
 podepsáním smlouvy č. 19RRD10‐0056 s Královéhradecký krajem IČO: 70889546
(Obec získala dotaci z Královéhradeckého kraje na podporu prodejny potravin ve výši 50.000,‐ Kč z programu Regionálního rozvoje. Dle
podmínek dotace je nutno, aby i obec poskytla dotaci 50.000,‐ Kč společnosti Jednota, spotřební družstvo Nová Paka. Celkem tedy
Prodejna získá 100.000,‐ Kč na provoz prodejny. Tyto peníze může použít zejména na mzdové náklady a platbu energií. Obec má zájem
o udržení prodejny v Butovsi.)
 poskytnutí dotace ve výši 100.000,‐ Kč Jednotě, spotřební družstvo Nová Paka IČO: 00032140, Kotíkova 1817, Nová Paka
 smlouva č. 19 POVU1‐0112 o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na 1 230 000,‐ Kč s Královéhradeckým
krajem IČO: 70889546
(Obec získala dotaci z Královéhradeckého kraje na výstavbu parkoviště u bytovky ve výši 1 230 000 Kč, nejvýše 44,89% nákladů
na parkoviště z programu Obnovy venkova).
 pořadí firem poptávkového řízení Parkoviště u bytovky: 1. VÍT HORČIČKA s.r.o., IČO 03182339,2 344 823Kč; 2. M ‐ SILNICE a.s.,
IČO 42196868, 2 365813,43 Kč; 3. Obis, spol. s r. o., IČO 60933682, 2 513 471 Kč smlouva o dílo na Parkoviště u bytovky s firmou
VÍT HORČIČKA s.r.o., IČO 03182339
 rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Územního plánu Butoves
(Územní plán obce Butoves byl dopracován na základě připomínek, které vzešly z veřejného projednání. Všem připomínkám bylo
vyhověno).
 vydání Územního plánu Butoves formou opatření obecné povahy č. 1/2019
 rozpočtová opatření č. 2/2019
(V příjmech je to 1 346 100 Kč ‐ jedná se zejména o dotace z Královéhradeckého kraje, dotaci na volby a vymoženou exekuci. Celková
výše výdajů je také 1 346 100 Kč ‐ jedná se zejména o financování parkoviště, dotaci pro obchod, opravy v Butovance a náklady na volby
do Evropského parlamentu).
 podání žádosti do dotačního programu Královéhradeckého kraje ‐ individuální dotace 19RGI02 (výstavba sportovního hřiště)
 pořadí firem poptávkového řízení Sportovní hřiště: 1. S‐Vision s.r.o., IČO 04474694,931.735,‐Kč; 2. Linhart spol. s r.o., IČO 47052121,
1 390 555 Kč; 3. TUBEKO SPORT s.r.o., IČO 49825020, 1 454 480 Kč všechny uvedené ceny jsou bez DPH
 smlouva o dílo na sportovní hřiště s firmou S‐Vision s.r.o., IČO 04474694
 vypovězení smlouvy ze dne 21. 10. 2002 s obcí Slatiny na roční finanční příspěvek na MŠ v Milíčevsi
 záměr prodat pozemek p. č. 196/6 o celkové výměře 244 m2, který vznikl dle GP č. 211‐178/2018 v kú Butoves
Diskuse:
 podpora mladých sportovců z obce
 nákup dvou stožárů k obecnímu úřadu, aby na nich mohla stále viset vlajka
České republiky a vlajka obce Butoves
 veřejné osvětlení
 stav připojování domů na splaškovou kanalizaci
 budování hřiště za bytovkou
 sečení trávy
 pamětní deska k uctění obětí válek

Př ipravované akce
DETSKY DEN V BUTOVSI
TJ Butoves zve všechny děti, rodiče
i prarodiče na dětský den, který se koná
22. 6. 2019. Sraz je ve 14 hodin u požární
nádrže v Butovsi. Čeká nás stopovaná,
na Jezerech pak nevšední hry, opekání
špekáčků a sladké odměny. Občerstvení je
zajištěno.

Uvodnı́ slovo starosty
Vážení spoluobčané,
obec Butoves získala dotaci na vybudování
parkoviště u bytovky a na podporu prodejny
potravin z Královéhradeckého kraje ve výši
1 280 000 Kč. Výstavba parkoviště se začne
realizovat v průběhu měsíce září.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří nám pomáhají s přípravou akcí v naší
obci. Těchto lidí pomalu přibývá, což je moc
dobrá zpráva. Dále bych chtěl poděkovat
všem, kteří se zúčastnili jarní brigády.
U bytovky se sešla poměrně početná skupina
dobrovolníků. Zato u obchodu to vypadalo
jako z humoristického románu Karla Poláčka
"Bylo nás pět".
Velké poděkování patří také našim

Ohlé dnutı́
Velikonoce v Butovance

21. Butovský kros

Kategorie

V sobotu 13. 7. 2019 se koná již 21. ročník
Butovského krosu, 11. ročník Memoriálu
Karla Formánka.
Prezentace začíná ve 14:00 hodin, start
dětských kategorií v 15:00 hodin a start
hlavních kategorií je v 17:00 hodin.
V prostoru startu a cíle závodu bude dětský
koutek, kýta na grilu, bohaté občerstvení
v restauraci Butovanka a po vyhlášení
výsledků hudební zábava se známou
country kapelou Kanci.
Letošní závod je zároveň i připomínkou
založení Tělocvičné jednoty Butoves před
100 lety. Loňského ročníku se zúčastnilo
150 běžců všech kategorií. Proto přijďte
podpořit malé a velké závodníky a strávit
příjemné odpoledne až do večerních
hodin.

do 2 let 50 m
3 roky 80 m
4 roky 100 m
5 let 120 m
6 – 7 let žákyně 150 m, žáci 200 m
8 – 9 let žákyně 300 m, žáci 400 m
10 – 11 let žákyně 400 m, žáci 500 m
12 – 13 let žákyně 500 m, žáci 1 200 m
14 – 15 let žákyně 500 m, žáci 1 200 m
16 – 17 let dorostenky 1 200 m, dorostenci
2 400 m
Běh „O Železnou ženu“ 8 600 m
Běh pro všechny 4 300 m
juniorky a junioři 4 300 m
ženy 4 300 m, muži 8 600 m
Všechny Vás zve za organizační tým TJ Butoves

Karel Formánek
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Velikonoce a jaro patří neodmyslitelně k sobě.
Toto nejkrásnější roční období jsme uvítali
velikonoční výstavou spojenou s velikonočním
tvořením 14. 4. 2019 v Butovance. Na výstavě
bylo k vidění 39 výrobků z přírodních materiálů.
Byly vystavovány různé dekorace, hnízda
z proutí, velikonoční věnce na dveře, závěsné
ozdoby do oken, jarní aranžmá do různých
nádob, ať už na stůl nebo ke dveřím. Každý si
našel to svoje. Tato výstava byla inspirací pro
velikonoční tvoření. Námět si mohl vybrat
každý sám. Materiál byl k dispozici. Program
pro děti i dospělé byl bohatý. Děti si mohly

dobrovolným hasičům, kteří již vyčistili vodní
nádrž. V těchto teplých dnech se již hojně
využívá ke koupání. Hasiči také slíbili, že se
o čistotu vody během léta budou starat, a tak
léto v Butovsi může začít.
Odpočinková zóna za bytovkou byla oseta
travním semenem a začíná se konečně
zelenat. O tom, zda získáme dotaci
na sportovní a workoutové hřiště, by měli
úředníci na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR
rozhodnout snad v průběhu června. Termín
je neustále posouván, protože bylo podáno 4
224 žádostí. Jestliže dotaci získáme, bude
projekt realizován v plném rozsahu, jak byl
plánován. Jestliže dotaci nezískáme,
začneme stavět alespoň sportovní hřiště,
na které se ještě pokusíme získat jinou
dotaci.
vyrobit zajíčka ze dřeva, vyzkoušet si zdobení
vajíček, uplést si pomlázku, vyrobit si různé
dekorace z papíru. Ani dospělí nezůstali
pozadu, přes zdobení vajíček a výrobu
vybraných dekorací, mohli shlédnout
aranžování pod vedením Katky Hyršalové ml.
studentky 2. ročníku zahradnické školy.
Troufám si říct, že se Velikonoce v Butovance
povedly a podobné akce budou vítány.
Na závěr bych chtěla poděkovat Petru
Rejmontovi, který nám jako sponzorský dar
vytvořil 25 dřevěných ptáčků, o které byl velký
zájem do dekorací, také za finanční podporu
obce a zároveň všem, kdo pomáhali a přispěli
k povedené akci.
Jiřina Formánková a Katka Hyršalová

Závěrem bych Vás všechny rád pozval na
akce, které se v naší obci připravují, svou
návštěvou nejlépe vyjádříte dík jejich
pořadatelům.
Přeji Vám všem příjemně strávené léto.
Bob Šviha
starosta obce

Př ipravované akce
21. 6.
22. 6.
28. 6.
17. 7.
31. 8.
6. 9.
13. 9.
27. 9.

narozeninové čaje
Dětský den
čaje
Butovský kros
čaje
grilování u Butovanky
narozeninové čaje
Svatováclavské klání
(střelecká soutěž)
28. 9. Václavské čaje
11. 10. čaje
26. 10. čaje
9. 11. čaje

Klub seniorů
TJ Butoves
Klub Seniorů
TJ Butoves
Klub seniorů
Klub seniorů
Klub seniorů
Klub seniorů
Klub seniorů
Klub seniorů
Klub seniorů
Klub seniorů

Př emıśtě nı́ kontejneru
na bioodpad
Kontejner na biodpad byl přemístěn
na pozemek za bytovkou. Je volně
přístupný 7 dní v týdnu po panelové cestě
kolem zdi Butasu.

6. akce Klubu seniorů
Butovanka, sobota 16. března 2019
Odpolední čaje na počest svátku žen a Josefů
59 zájemců o dobrou zábavu v Butovance svou
znělkou přivítal hudebník Standa Krásný. Tradičně
v 15 hodin se mikrofonu ujal vedoucí klubu
a přítomné přivítal slovy: "Vážení přátelé, vítám vás
na dnešní první březnové zábavě. Březen ‐ měsíc,
který v naší historii mnoho znamenal. Mohl bych
připomenout velmi smutnou událost, od které
právě včera uplynulo 80 let. Ano, byl to den, kdy
jsme byli okupováni, ztratili svobodu a začala druhá
světová válka. Ale tuto událost vám dostatečně
připomenul denní tisk a televize a považuji
za zbytečné se dál touto tématikou zabývat,
protože my jsme se hlavně sešli, abychom se
pobavili a popřáli našim ženám k jejich svátku. Jistě
jste, vážení pánové, své drahé polovičky 8. března
obdarovali kytičkou, ale jsem přesvědčen,
že málokdo z nás ví, proč to děláme. Dovolte mi,
abych několika slovy přiblížil původ tohoto svátku.
Ještě nedávno byl tento den považován za uměle
vytvořený komunistický svátek a přestal být
uznáván. Skutečnost je úplně jiná. V roce 1908 se
v New Yorku sešlo několik tisíc žen, aby stávkou
bojovaly za politickou a hospodář‐
skou rovnoprávnost žen. K výročí této stávky byl
8. březen v roce 1975 stanoven O S N jako
mezinárodně uznávaný svátek. V naší republice je
od roku 2004 uznáván jako významný den. Naše
ženy si jistě zaslouží veřejné uznání alespoň jednou
v roce. Proto mi dovolte, milé ženy, abych vám
za sebe a mužské členy klubu popřál pevné zdraví
a hodně sil na to, abyste to s námi muži vydržely.
Prosím zástupce mužského pohlaví, aby vám
předali malou připomínku toho, že jsme na vás
nezapomněli."
Pak už ženám byla vyhlášena dámská volenka.
Po několikáté taneční sérii přišly na parket sokolky,
které svým vystoupením potěšily nejen přítomné
ženy. Za to byly všemi přítomnými odměněny
bouřlivým potleskem.
Po znělce klubu v 16 hodin vedoucí klubu
připomněl, že se blíží tradiční svátek Josefů,
kterých je v klubu celkem 6 (Dresler, Dvořák, Janda,
Jedlička, Splítek a Škaloud). Přítomným Dreslerovi,
Dvořákovi a Škaloudovi popřály členky klubu
a Josefům bylo vyhlášeno sólo. V utvořeném kruhu
Pepíky provedly snad všechny ženy.
Veselá zábava byla ukončena tradiční znělkou
v 19 hodin.
Zdeněk Jiránek

20. roč nık
́ memorial
Jardy Kulhá nka
ve hř e Kř ıź̌ový mariá š
8. akce Klubu seniorů Butoves.
Butovanka, sobota 6. 4. 2019
Přípravný výbor začátkem roku požádal nově
zvolené zastupitelstvo obce o finanční příspěvek
na zakoupení pohárů a cen na jubilejní 20. ročník
memoriálu J. Kulhánka. Žádosti bylo vyhověno
a zastupitelé schválili dotaci ve výši 5.000,‐ Kč.
Za tuto dotaci byly u firmy Sport Forte Poděbrady
za ko u p e ny p o h á r y a v o b c h o d e c h c e ny
pro 40 hráčů.

Václav Jánský, pravidelný účastník butovského
mariášového turnaje, který navštěvuje obdobné
turnaje v širokém okolí, se ujal propagace
a rozdával pozvánky na tento turnaj. Od začátku
roku tak získal příslib účasti více než 40 hráčů.
Od organizátorů turnaje za to dostal čestné uznání
a malý pohárek.
Při prezentaci se zaregistrovalo 39 hráčů. Aby se
turnaj mohl odehrát na 10 stolech, zaregistroval
se jako 40. hráč vedoucí klubu seniorů Zdeněk
Jiránek. Ten v 9 hod přivítal dceru J. Kulhánka paní
Lenku Jőrkovou a jako malou pozornost předal
bonboniéru. Potom organizátoři Aleš a Zbyněk
Jiránkovi seznámili hráče s rozlosováním, u kterého
stolu v jednotlivých pěti kolech budou hrát. V 9.30
byl turnaj zahájen.
Výsledky a umístění jednotlivých hráčů po každém
kole byly na počítači zpracovány a zveřejněny.
Během 5. kola přišel mezi hráče starosta obce pan
Bob Šviha, který v 15.30 předal diplom a pohár:
vítěz turnaje Jaroslav Bolf, druhé místo Jindřich
Ollé, třetí místo Jan Ursa.
Na závěr ještě starosta obce předal čestné uznání
za organizování 20. ročníku tohoto turnaje panu
Zdeňku Jiránkovi.
Zdeněk Jiránek

Carodě jnické č aje
10. akce Klubu seniorů Butoves
Butovanka, 27. dubna 2019
Přes poměrně nepříznivé počasí zahajovací znělka
hudebníka Standy přivítala v Butovance na parketu
57 příznivců dobré zábavy. Když dozněly poslední
tóny znělky, přivítal přítomné vedoucí klubu
na odpolední zábavě, která byla nazvána
"čarodějnické čaje". To proto, že se blížil 30. duben
a každý si hned vybavil dávný zvyk pálení
čarodějnic… Ne každý už ale ví, že dnes tento 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 museli lidé chránit
úrodu a dobytek. Proto zapalovali ohně,
aby čarodějnicím překazili zlé úmysly. Tento
ochranný a náboženský význam je dnes nahrazen
funkcí společenskou a zábavnou. Aby čaje tuto
zábavnou funkci potvrdily, požádal jsem dvě
čarodějnice, až poletí kolem, aby se u nás zastavily.
Protože nás mají rozveselit a pobavit, nebudeme je
upalovat, ale jejich rejdění odměníme potleskem.
Přání, aby nás čarodějnice přišly pobavit, se splnilo
po 16 hodině, kdy na sál za ohlušujícího potlesku na
košťatech přiletěly dvě čarodějnice (Faninka

Louthanová a Líba Křížová). Ty v kruhu, který
vytvořili téměř všichni přítomní, rejdily celých
20 minut, po kterých za potlesku odletěly ze sálu.
Pak se mikrofonu ujal Standa Krásný, který velmi
vtipně sestavenou pozvánkou zval přítomné
na úterní slet a pálení čarodějnic.
To už se do sálu opět za potlesku vrátily obě aktérky
čarodějnic v civilním oblečení a vedoucí klubu jim
jako poděkování za předvedenou zábavu vyhlásil
sólo. Rozjařené tanečníky pak počáteční tóny
"butovské spartakiády" pozvaly v 17 hodin
k obvyklému cvičení.
Závěrečná znělka ukončila v 19 hodin velmi
příjemné pobavení. Za dobrou zábavu poděkoval
i vedoucí klubu a pozval přítomné na májovou
zábavu v sobotu 4. května.
Zdeněk Jiránek

Má jová veselice
11. akce Klubu seniorů Butoves
Butovanka, sobota 4. května 2019
Nepříznivé počasí minulé soboty jsme dávali
za vinu zlým čarodějnicím. Asi jsme je špatně večer
30. dubna upálili a ony snad dále nepříznivě
ovlivnily první májové dny. Vždyť prvního máje
nikde žádné veselí, třešně už odkvetly a milou nelze
polibkem omladit a starodávná tradice stavění
májky snad úplně vymizela. Kdo jiný, než
čarodějnice, nesou vinu i na tom, že chladným
a deštivým počasím ovlivnily i nízkou účast
na májové zábavě – bylo nás tu pouze 38. Mohou
jistě i za to, že potíže dopravit se včas na zábavu měl
i hudebník Standa. Ten však nastražené překážky
dokázal překonat a zábavu zahájil znělkou přesně
v 15 hodin. Po zahajovací znělce přítomné přivítal
vedoucí klubu:
„Jistě jste podle dávných tradic přivítali první máj.
Zítra už je ale 5. květen, den, kdy před 74 roky
začalo pražské povstání proti šestileté německé
okupaci. Historické události těchto dnů se jistě
dovídáte ze sdělovacích prostředků, ale když
dovolíte, rád bych vám stručně pověděl, jak jsem
jako dvanáctiletý kluk tyto události prožíval
v sousední obci Tuř, kde jsem v tu dobu žil s rodiči
ve škole, kde otec působil jako řídící učitel. Protože
v obci nebyla zavedena elektrická energie, scházeli
se někteří občané potají ve škole poslouchat zprávy
z bateriového rozhlasového přijímače, ze kterého
se právě 5. května ve 12.30 místo obvyklých zpráv
ozval nezapomenutelný zoufalý hlas: Voláme
českou policii, české četnictvo, každého dobrého
Čecha na pomoc českému rozhlasu. Střílí se zde.
Esesáci nás chtějí vyvraždit. Přijďte hned! Toto
srdcervoucí volání se stalo podnětem povstání
v dalších městech, mimo jiné i v nedalekém
Chlumci nad Cidlinou. Již začátkem roku 1945
kapitán Šimek z několika dobrovolníků z okolí Jičína
vytvořil tajnou odbojovou jednotku. Ta se vydala
autem naloženým těžkou municí do Chlumce
n a p o m o c . B o h u že l p ř e d o b c í Po p o v i c e
o rozházené hřeby, které měly zabránit projet
Němcům, se autu propíchla všechna kola a těžké
auto se stalo nepojízdným. V tu chvíli jeli za nimi
Němci obrněným transportérem. Jakmile uviděli
kpt. Šimka v československé uniformě, ihned ho
zastřelili. Auto s municí, na které hodili mrtvé tělo
Šimka, zapřáhli a odjeli dále směrem k Tuři, kde se
na začátku obce tažené auto zablokovalo, Němci
ho zapálili a rychle odjeli. Následná ohlušující
detonace vystrašila některé spoluobčany natolik,
že utíkali do blízkého lesa, v domnění , že se z Tuře
stávají druhé Lidice za to, že v lese ukrývali
partyzány, za což byl už dříve Němci umučen hajný
Hlaváček. Kapitán Šimek a hajný Hlaváček jsou
jedněmi z těch, kteří si zaslouží vzpomínku
a poděkování za to, že obětovali své životy za to,
že už více než 70 let žijeme v míru a můžeme
se stejně jako dnes bezstarostně veselit.“
To už krásné melodie zahájily velmi dobrou zábavu,
kterou ani neovlivnil nízký počet účastníků.
Naopak více prostoru na parketu dávalo možnost
tanečníkům více se projevit.
Zdeněk Jiránek

Posezenı́ k narozeniná m
č lenů klubu
12. akce Klubu seniorů Butoves
Členové výboru klubu se sešli ve slavnostně
připraveném sále už ve 14 hodin, aby projednali
finanční vypořádání květnového zájezdu
na Moravu a červnového do Deštné v Orlických
horách. V 15 hodin přivítal 40 přítomných vedoucí
klubu a po krátkém seznámení s programem pozval
do čela sálu dubnové jubilanty. Členky výboru
předaly oslavencům písemné gratulace, ženám
bonboniéru a mužům láhev vína. Za potlesku
a zpěvu „živijó“ si všichni vzájemně připili na zdraví
připravenou sklenkou sektu. Po občerstvení
roznesly členky výboru na stoly talíře se zákusky.
Pak už za klávesy zasedl Slávek Kraus a za jeho
hudebního doprovodu si všichni zazpívali
a zatančili.
V 18 hodin vedoucí klubu poděkoval ženám, které
připravily zákusky, a potleskem byl odměněn
hudebník Slávek. Závěrečným slovem vedoucího
klubu bylo pozvání na příští odpolední zábavu.
Zdeněk Jiránek

Pozná vacı́ zá jezd již nı́
MORAVA
14. akce Klubu seniorů Butoves
21. ‐ 23. května 2019
Na přání členů klubu byl do plánu akcí zařazen
poznávací zájezd na jižní Moravu s cílem poznat
Znojemsko. Protože člen klubu Libor Vobrátil tuto
oblast zná, byl požádán vedením klubu, aby
sestavil program a zajistil ubytování. Perfektně
připravený program třídenního zájezdu, včetně
zajištěného ubytování, předložil členům klubu již
v únoru, proto se do konce března přihlásilo
26 zájemců a v předstihu byl zajištěn dopravce AD
Zikmund.
1. den ‐ úterý 21. května
Autobus, řízený panem Jiřím Klomfartem, podle
plánu odjel z Butovse v 7 hodin. Z autobusového
nádraží v Jičíně odjelo 25 natěšených účastníků
směr Poděbrady, Kolín, (kde jsme přibrali
šestadvacátého účastníka), a dál směr Telč. Počasí
sice nebylo příliš ideální, ale na cestu vyhovující.
Než jsme dojeli do cíle první zastávky, seznámila
n á s J i t ka C e r m a n o v á s t r u č n ě s h i s t o r i í
a zajímavostmi městské rezervace Telč. Podle
časového plánu v 10.30 hod jsme vyrazili
z parkoviště směr hlavní náměstí Zachariáše
z Hradce, kam jsme po krátké procházce přišli.
A o p rav d u , j a k J i t ka v e sv é m v y p ráv ě n í
předpovídala, ocitli jsme se jako v pohádce. Telčské
náměstí lemují starobylé domy se zdobenými štíty.
Prošli jsme kolem dvou krásných kašen. Na jedné je
Siuléna s Dionésem a druhá představuje svatou
Markétu, která je partnerkou města. Vyfotili jsme
se u Mariánského sloupu a podle plánu

ve 12.30 hod. odjeli směr Znojmo.
Před dojezdem do druhého cíle našeho zájezdu se
mikrofonu ujala Alena Kuntová, aby nás
informovala o významné historické destinaci,
jakou je okresní město Znojmo. Ve 13.30 hod jsme
se z parkoviště v centru rozešli k individuální
prohlídce města, které se rozkládá na levém břehu
řeky Dyje. Dominantou města je kostel svatého
Mikuláše, jehož prohlídku jsme si nenechali ujít.
Uvnitř jsme obdivovali překrásný oltář a zajímavou
kazatelnu ve tvaru zemského globu. Při procházce
kolem starobylých hradeb se kocháme pohledem
do hlubokého údolí řeky Dyje. Na krátký
odpočinek, malé občerstvení a nezbytné focení
jsme se zastavili u rotundy svaté Kateřiny. Pak už
jsme se jednotlivě vraceli k autobusu a v 17 hodin
odjeli směrem Pálava ‐ do Horních Věstonic.
V 18 hodin jsme se zastavili u penzionu pana
Moravčíka. Díky připravenému rozpisu jsme se
rychle ubytovali v komfortně zařízených pokojích.
V 19 hodin jsme odjeli společně do nedaleké
restaurace "Pod Martinkou", kde každý podle
vlastního výběru povečeřel. Protože autobus zůstal
za p a r ková n n a v y h ra ze n é m p a r kov i št i
u restaurace, vrátili jsme se na ubytovnu, vzdálené
asi 200 metrů, pěšky. Po informaci, že se sejdeme
ráno na rezervované společné snídani v 8.30 hodin,
j s m e s i vzá j e m n ě p o p řá l i d o b ro u n o c a
po náročném programu jsme všichni brzy usnuli.
2. den ‐ středa 22. května
Bohužel se potvrdila předpověď a ráno nás
probudil déšť. Do restaurace jsme proto odešli
schováni pod deštníky. Tam nás čekala chutná
a vydatná snídaně formou "švédských stolů".
Nezlepšující se nepříznivé počasí nás donutilo
změnit program plánovaný na druhý den. Tedy
místo Lednického areálu jsme se vrátili
na Znojemsko, i za cenu, že najedeme více
kilometrů, než byl plán. Asi po hodinové cestě
vystupujeme na parkovišti hradu Bítov. Protože
zrovna neprší, jdeme pěšky asi 1 km z mírného
kopce k hradu. Po krátké přestávce nás přivítala
mladá, stále usměvavá průvodkyně. S ní jsme
absolvovali prohlídku interiérů s nádhernými
výhledy na vranovskou vodní nádrž. Zajímavá byla i
místnost plná preparovaných psů různých velikostí
a plemen. Po prohlídce hradu jsme odjeli
autobusem, který nás čekal přímo u hradní brány.
Jeli jsme podél přehradní nádrže s úžasnými mosty,
vrátili jsme se na východ a zastavili jsme se v centru
městečka Vranov nad Dyjí s výhledem na jeho
monumentální dominantu ‐ klenot
středoevropského baroka ‐ zámek Vranov nad Dyjí.
Po krátké prohlídce centra Vranova jsme se vrátili
do Horních Věstonic.
Protože jsme se nikde nezastavovali na oběd a také
proto, že nás večer čekala degustace, rozhodli jsme
se v 17 hodin v naší restauraci předčasně
povečeřet. Po 18. hodině jsme odešli do penzionu,
před kterým jsme se setkali se starostou obce
panem Moravčíkem starším, od kterého jsme

se dověděli mnoho zajímavostí nejen o obci, ale
i o okolních vinohradech.
Po krátké hygienické přestávce na pokojích jsme
se sešli v 19.30 hod ve společenské místnosti
připravené k posezení a degustaci vín. Pan
Moravčík mladší nám postupně představil
10 odrůd vín z jeho vinařství. Všichni jsme se dobře
bavili a ve 23 hodin jsme se rozešli s dobrou
náladou do svých pokojů.
3. den ‐ čtvrtek 24. května
Ráno byla sice obloha zatažená, ale už nepršelo.
Abychom měli čas se připravit k odjezdu domů,
byla snídaně naplánována až na 8.30 hod.
Po vydatné snídani a po rozloučení se s personálem
restaurace, nás autobus zavezl k penzionu.
Po rozloučení, naložení osobních věcí a lahví
s dobrým vínem jsme odjeli do nedaleké obce
Pa v l o v k p r o h l í d c e A r c h e o p a r k u . J e t o
archeologické muzeum, které bylo vybudováno
na svazích Pálavských vrchů na místě
archeologického naleziště gravettinské kultury
z období mladého paleolitu.
Po hodinové prohlídce jsme odjeli krajinou
pod Pálavskými vrchy směr Lednice. S historií obce
a zámku nás během jízdy seznámil Standa Krásný.
Se zájmem jsme poslouchali legendu o praotci
Lichtejnštenů, původním majiteli zámku.

Po zastávce na parkovišti v centru Lednice jsme se
rozešli ve 13 hodin k individuální prohlídce
Lednického areálu. Kroky nás všech však nejdříve
zamířily k zámku, který patří s rozsáhlým parkem
mezi nejkrásnější komplexy České republiky.
Většina z nás se rozhodla k prohlídce interiéru
zámku. Rozhodli jsme se pro 1. prohlídkovou trasu,
na kterou nás zavedla mladá průvodkyně.
Postupně jsme si prohlédli lovecký salonek,
koupelnu, modrý pokoj, dámskou ložnici, čínský
pokoj, rytířský sál, jídelnu, knihovnu, tyrkysový
společenský sál, červený kuřácký salonek
a po 50 minutách jsme zakončili zajímavou
částečnou prohlídku zámku modrým tanečním
sálem. Pak jsme se rozešli do rozsáhlého
zámeckého parku. I když chvílemi spadlo ze
zatažené oblohy pár kapek, nic neubralo na kráse,
kte ro u j s m e ko l e m s e b e v n í m a l i . P l n i
nezapomenutelných dojmů jsme se postupně
scházeli na parkovišti našeho autobusu.
Cesta domů
Po sdílení dojmů z posledního dne jsme se každý
uvelebili na své místečko a v 16 hodin jsme se podle
plánu vraceli domů. Minuli jsme Znojmo, Brno,
Jihlavu, Havlíčkův Brod, Kolín a Poděbrady. Ještě
před zastávkou v Jičíně vedoucí klubu poděkoval
řidiči panu Klomfartovi za bezpečnou jízdu,
Liborovi za velmi dobře zorganizovaný zájezd, Jitce,
Aleně a Standovi za seznámení s historií
a zajímavostmi míst, která jsme navštívili.
Následující potlesk byl důkazem spokojenosti
s třídenním zájezdem na Moravu. Po rozloučení
s členy z Jičína jsme se ve 20 hodin rozešli i v Butovsi
do svých domovů.
Zdeněk Jiránek

