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Souhrn usnesení zastupitelstva obce Butoves
5. zasedání zastupitelstva 21. 8. 2019

Schváleno:
 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou S‐Vision s. r. o.
Změna termínu stavby hřiště a změna podkladu pod sportovním povrchem. Místo elastické podložky tloušťky 3 cm bude
vodopropustný asfalt tloušťky 6 cm a místo natíraných kovových konstrukcí budou žárově zinkované kovové konstrukce. Tato změna
zabezpečí vyšší životnost hřiště a je v souladu s technickou zprávou. Tím se změní i cena na 1 310 854 Kč včetně DPH. Cena druhé firmy
v pořadí beze změn je stále dražší a to 1 682 571,55 Kč.
 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Vít Horčička s. r. o. – vybudování parkoviště
Dodatek řeší změnu dlažby na parkovacích místech za vsakovací, nemusí se budovat kanalizace a na té se ušetří. Změní se i cena na 1 938
516 Kč včetně DPH. Oproti původní smlouvě došlo k úspoře o 875 272 Kč včetně DPH.
 rozpočtové opatření č. 3/2019
V příjmech je to 22 000 Kč ‐ jedná se zejména o příjmy za prodávaný pozemek a správní poplatky za přihlašování obyvatel. Celková výše
výdajů je také 22 000 Kč, jedná se zejména o koupi pozemku, nedoplatky elektrické energie, navýšení ceny sportovního hřiště a nákup
drobného majetku a materiálu.
 kupní smlouva s Jaroslavem Kubištou bytem Butoves čp. 12 a Václavem Kubištou bytem Butoves čp. 4 na koupi pozemku p. č. 165/14
v k. ú. Butoves, o výměře 82 m²
 kupní smlouva s Jaroslavem Kubištou bytem Butoves čp. 12 na prodej pozemku p. č. 196/6 v k. ú. Butoves, o výměře 244 m²
 vzor žádosti a všeobecné podmínky pro příspěvek ve výši 1 000 Kč pro aktivity dětí do 18 let trvale žijících v obci Butoves
 text nové pamětní desky ve znění: „S úctou věnováno všem, kterým byla
dražší svoboda a demokracie naší země než jejich vlastní život či
pohodlí.“
 umístění stavby rodinného domu na p. č. 63/1 v k. ú. Butoves, souhlas
s připojením na splaškovou kanalizaci a zřízením sjezdu na obecní
komunikaci
 Odloženo:
 nařízení obce o zákazu podomního prodeje
Je ještě třeba dopracovat tak, aby nezakazovalo veškerý pochůzkový
prodej. Tímto způsobem se v obci u prodejny prodává např. drůbež,
vakcíny pro psy atd.

Příspěvek pro děti
Všeobecné podmínky pro čerpání příspěvku na zájmové, volnočasové a sportovní aktivity pro děti
Výše příspěvku je 1 000 Kč jednou za školní rok.
Příspěvek bude přiznán všem dětem ve věku od 0 do dovršení 18 let v den podání žádosti na veškeré zájmové, volnočasové a sportovní
aktivity (např. plávání kojenců, sportovní kroužky, kroužky taneční, hudební, keramické, výtvarné atd.)
Dítě musí mít trvalé bydliště v obci Butoves.
Příspěvek není závislý na délce trvání aktivity, ani není závislý na částce, která byla za aktivitu zaplacena. Příspěvek není závislý na počtu
aktivit dítěte.
Co je nutné doložit:
‐ vyplněnou a podepsanou žádost ke stažení www.butoves.cz, případně si žádost vyzvednout v úřední dny na obecním úřadě
‐ potvrzení o zaplacení dané aktivity, které musí obsahovat jméno podpořeného dítěte
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat sociální výbor: Jitka Švihová, tel.: 604 632 134

Připravované akce
Výlet do Kutné Hory
V sobotu 12. 10. 2019 obec Butoves organizuje
zájezd do Kutné Hory. Odjezd bude v 7:30
od prodejny potravin. Na programu je návštěva
Kostnice v Sedlci, Katedrála nanebevzetí Panny
Marie a Chrám svaté Barbory. Po těchto
památkách nás provede místní průvodkyně, která
nám bude vyprávět o historii Kutné Hory, prohlídka
bude zakončena v centru města kolem 12:30 hod.
Poté bude rozchod na oběd a na další památky
individuálně. Společný odjezd bude v cca v 18:00
a návrat domů kolem 19:30 hod. Autobus
a průvodkyni hradí obec Butoves. Vstupné do třech
památek, které společně navštívíme je: 220 Kč
dospělí, 130 Kč děti od 6 do 15 let, 155 Kč studenti
a senioři. V Kutné Hoře lze dále navštívit: muzeum
stříbra, muzeum čokolády, muzeum knihtisku,
Vlašský dvůr, stříbrné doly, alchymistickou dílnu,
bobovou dráhu a mnoho dalších zajímavostí.

Drakiáda
Velké setkání všech butovských i přespolních
draků se bude konat v neděli odpoledne
13. října od 14:00 na Jezerech.
Po přistání si opečeme vuřty a zahrajeme hry.

Cvičení pro ženy
v Butovance
Každý pátek od 19:00 hodin na sále v Butovance
bude opět probíhat pravidelné cvičení pro ženy.
Toto cvičení je vhodné pro všechny věkové
kategorie.
Minulá cvičební sezóna byla úspěšná, scházely
jsme se pravidelně v počtu okolo 8 děvčat.
Posezením u vínečka v Butovance jsme
zakončily předešlou cvičební sezónu.
Přijďte si zacvičit, je to fajn.
Jiřina Formánková
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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdninové a dovolenkové období nám
končí a nutno říci, že i v Butovsi se koupací
sezóna vydařila. Díky patří především našim
hasičům. Jmenovitě Bohumilu Zachovi ml.
a Milanu Havelkovi, kteří se vzorně starali
o vodu v hasičské nádrži až do konce
prázdnin. Děti začaly opět chodit do školy
a budou navštěvovat zájmové kroužky.
Zastupitelé schválili příspěvek na podporu

Ohlédnutí
Rožnění selete
Když jsme na výborové poradě v květnu
přemýšleli, jaké zajímavé akce připravit pro
členy na druhé pololetí, přišel Jirka Chládek
se zajímavým nápadem: připravit posezení
před Butovankou s opékáním selete. Zná
řezníka, který je ochoten tuto akci provést.
Jeho dobrý nápad jsme přijali a on souhlasil
s tím, že se stane hlavním organizátorem
celé akce, která byla zařazena do programu
akcí na 6. září.
V prvním zářijovém týdnu, zřejmě blížící se
podzim, zmírnila postupně úmorná vedra
tak, že páteční ranní teploty se pohybovaly
jenom kolem 10°C, což nás donutilo odložit
kraťasy a na odpoledne připravit svetřík.
Jenom dobře, že obavy z chladného
odpoledního posezení u Butovanky se
ukázaly jako liché. Ve 13 hodin nás po cestě
provázelo sluníčko a teploty kolem 20°C.
Ale co je mnohem důležitější, je to, že nás
už z dálky vítala vůně opékaného selete
a důkaz, že se organizátor svého úkolu

dětí, navštěvujících jakýkoliv kroužek nebo
sportovní oddíl, ve výši 1 000 Kč na školní rok.
Podmínky přidělení příspěvku najdete
v tomto zpravodaji nebo na webových
stránkách obce.
Brzy také začne výstavba parkoviště
u bytovky a sportovního hřiště za bytovkou.
Smlouvy s dodavatelem už byly podepsány.
Přeji Vám všem příjemně strávený podzim
a ať se Vám v naší obci dobře žije.
Bob Šviha
starosta obce
zhostil na výbornou. Selátko se již od 10
hodin otáčelo nad rozžhavenými uhlíky,
pod přístřeškem byly připraveny stolky
a lavice, pro motoristy zajištěno parkování
na parkovišti Butasu a dobrou náladu byl
připraven zajistit Slávek Kraus se svými
klávesami.
Ve 14 hodin vedoucí přivítal 40 přítomných,
poděkoval organizátoru panu Chládkovi
za dobře připravenou akci a předal mu
slovo. Ten přítomné seznámil s časovým
programem akce. A to už se přítomní,
jejichž počet zatím vzrostl na 51, opájeli
vůní opékaného masa a očekávání
na připravovanou dobrotu si krátili
zpíváním známých písniček, které nabízel
Slávek.
V 15.30 oznámil organizátor, že je vše
připraveno k ukojení chutí. Na připravené
tácky si každý nabral maso podle chuti
a doplnil připravenými přílohami: hořčice,
křen, cibulky, papriky, kyselé okurky
a chléb.
Postupně jsme se všichni dobře nasytili
a dobře se společně bavili. Docela si
i někteří zatančili na poněkud drsném
parketu.
Závěrem mohu hodnotit, že se celá akce
zdařila, všem se moc líbila a děkovali
potleskem.
Zdeněk Jiránek

Změna úředních hodin
Od neděle 22. 9. 2019 budou nedělní úřední
hodiny od 9:00 do 10:00 každý sudý týden

Připravované akce
21. 9. čaje
28. 9. Václavské čaje
11. 10. čaje
12. 10. Výlet ‐ Kutná Hora
13. 10. Drakiáda
26. 10. čaje
9. 11. čaje
22. 11. čaje
23. 11. Bowling Sedmihorky
7. 12. Mikulášské čaje
28. 12. Silvestr

Klub seniorů
Klub seniorů
Klub seniorů
obec Butoves
obec Butoves
Klub seniorů
Klub seniorů
Klub seniorů
TJ Butoves
Klub seniorů
Klub seniorů

Anketa- Podomní prodej
Zastupitelé řeší, jestli schválit nařízení o zákazu
podomního prodeje tak, jak to mají např. v Tuři.
Podomním prodejem je prodej, při kterém
prodejce chodí dům od domu a nabízí zboží
nebo služby.
Toto nařízení by zakázalo podomní prodej
na území obce Butoves. Vymahatelnost tohoto
nařízení není velká, musel by někdo prodejce
legitimovat a nahlásit na přestupkový úřad
v Jičíně, který by mu udělil pokutu. Zároveň by
nemohly např. ani děti prodávat své výrobky
v obci.

Chci zakázat podomní prodej:

Ano
Ne
Anketu vhoďte do schránky na obecním
úřadě nebo hlasujte na www.butoves.cz

Odpolední čaje
15. akce Klubu seniorů Butoves
V první červnový den, jistě na počest svátku dětí,
nás přivítalo sluníčko a téměř letní počasí.
Bohužel asi velká část našich členů dala
přednost oslavám Mezinárodního dne dětí
v přírodě, než na 15. akci KSB v Butovance. Proto
také zahajovací Standova znělka přivítala
na poloprázdném sále pouze 34 příznivců
sobotní odpolední zábavy.
Dovolte mi, abych Vám v krátkosti připomenul
smysl a historii tohoto dne, tak jak to z mých úst
vyslechli přítomní v Butovance.
V roce 1925 napadlo právě 1. června účastníky
Světové konfederace pro blaho dětí, že by děti
měly mít svůj svátek. Ve stejný den se
v San Francisku konal festival dračích lodí. Tam
čínský konsul pozval několik desítek čínských
sirotků, aby upozornil na velký problém těchto
dětí a podpořil myšlenku tento 1. červen
věnovat dětem trpícím sirotou a bídou. Bohužel
následující období, kdy se rozpoutala druhá
světová válka, tuto myšlenku odsunulo
do pozadí. Teprve masové zabíjení žen a dětí
za této války vyburcovalo členky Mezinárodní
federace žen, aby myšlenku svátku dětí konečně
uvedly v život. A tak se 1. června 1950 poprvé
slavilo a to hned v padesáti zemích světa.
Původně tento den měl přimět k podpoře
sirotků a dětí žijících v bídě. Dnes ale známe
oslavy MDD jako akce zábavy, dobrot, hraní
a smíchu šťastných dětí. Dnes se tento svátek
slaví téměř ve 150 zemích světa.
Poté v Butovance zazněla slova o tom, že se říká,
že stárnutím se vracíme do dětských let. Že je
tedy tento den i naším svátkem. Pak už se
všichni velmi dobře bavili a vůbec nevadila ani
malá účast. Naopak, větší prostor na tanečním
parketu dovolil příjemně prožít první červnové
odpoledne.
Zdeněk Jiránek

Ozdravný pobyt
Deštné v Orlických
horách
17. akce Klubu seniorů Butoves
Protože loňský podzimní ozdravný pobyt v chatě
Deštná v Deštné v Orlických horách měl velký
ohlas a všem účastníkům se moc líbil, žádali, aby
pobyt ve stejném místě byl zařazen do plánu
akcí na rok 2019. Po několika telefonátech s paní
Kozlovou, pracovnicí chaty Deštná
a po konzultaci s majitelem panem Hejzlarem,
byl stanoven pobyt od 17. 6. do 20. 6. 2019.
Termín pobytu byl oznámen členům klubu
a na dubnových odpoledních čajích se přihlásilo
a zaplatilo zálohu 500 Kč 34 zájemců. Protože
dotace od obce na tuto akci je 20 000 Kč, výbor
po předběžné kalkulaci stanovil, že pojedeme
8 auty a každý řidič doplatí 200 Kč. Ostatní

účastníci doplatí 700 Kč a organizátor
a hudebník mají pobyt zdarma. Na čajích 15. 6.
byl upřesněn počet zájemců na 30 (dva
manželské páry se z vážných důvodů nemohli
účastnit), kteří uhradili doplatek a byli rozděleni
do 8 aut.
Po uhrazení zálohové faktury ve výši 20 000 Kč
paní Kozlová elektronickou poštou zaslala
seznam přidělených pokojů.
V neděli 16. 6. v odpoledních hodinách na místo
přijelo čtyřčlenné vedení klubu. Podle dohody
jsme vyzvedli u paní pokojské Hany klíče od 18
pokojů a klíč od klubovny. Po večeři jsme
po pečlivé prohlídce přidělených pokojů na klíče
upevnili jmenovky ubytovaných. Ty jsme potom
v pondělních dopoledních hodinách rozdávali
účastníkům, jak postupně přijížděli.
Po ubytování jsme se ve 12 hodin sešli v jídelně,
kde nás přivítaly známé tváře – servírky paní
Zdena a Květa a usměvavý kuchař Jenda.
Po výborném obědě vedoucí klubu seznámil
členy pobytu s organizačním řádem
a připomenul, že odpoledne stráví každý podle
svého zájmu – odpočinkem či vycházkou
po okolí. Potom jsme se měli sejít v jídelně
v 18 hodin u večeře. Tam nás přivítal a popřál
příjemný pobyt majitel pan Hejzlar. Po večeři
nás přivítaly tóny místního hudebníka (známý
už od minula), který se představil a zval nás
k tanci. Ve 20 hodin přišel z kuchyně kuchař Jan
a se servírkou Květou na velkém platu přinesli
upečené sele s několika mísami různých příloh.
Kuchař každému podle chuti ukrojil porci
výborně propečeného masa. Na stolech nás
čekaly džbánky s bílým vínem, které servírky
p o v y p rá zd n ě n í d o p l ň ova l y. P ř i h u d b ě
a žertovných vystoupeních paní Květy jsme se
dobře bavili až do 22 hodin, kdy jsme se rozešli
do svých pokojů.
Po úterní bohaté snídani strávil dopolední část
každý individuálně. Po obědě 20 z nás odešlo
do nedaleké osady Jedlová, kde jsme měli
u majitelky Horského hotelu paní ing. Švejdové
ulovení a usmažení pstruhů. Po chutné svačince
jsme se vrátili domů. Cestou jsme se zastavili
ve známé restauraci Kozí chlívek na zmrzlinové
poháry. Zbytek večera, po vydatné večeři, nám
až do 22 hodin v klubovně zpříjemnil náš
hudebník Standa.
Středeční den si opět každý naplánoval
individuálně: návštěva ateliéru hrnčířky
a zvonaře, pěší túra po skiareálu, výjezd
k Masarykově chatě na Šerlichu či zájezd
do nedalekého Náchoda. Pochvalu si zaslouží ti,
kteří zdolali nejvyšší vrchol Orlických hor Velkou
Deštnou, a z výšky 1115 m se kochali krásami
přírody.
Po večeři jsme se sešli v klubovně k poslednímu
společnému setkání. Přišel mezi nás kuchař
Jenda a paní Zdena. Na stolech opět džbánky
bílého vína, jako pozornost pana Hejzlara.
Při dobré hudbě, tanečku a popíjení vínečka
jsme se společně bavili do 22 hodin.

21. Butovský kros
Od čtvrtečního rána panoval na chodbách shon
– to už naše netrpělivé ženy balily a odnášely
bagáž do aut. Před snídaní se s námi osobně
přišel rozloučit majitel pan Hejzlar a mimo přání
šťastného návratu řekl. Cituji: „Děkuji vám
všem, jste výborná parta, kterou často
nemíváme. Děkuji panu Jiránkovi a vašemu
hudebníkovi a budeme se moc těšit na to, že se
k nám vrátíte.“ Za milá slova, při potlesku všech
účastníků, poděkoval vedoucí klubu. Po snídani
pak požádal servírky paní Zdenu a Květu,
pokojskou paní Hanu a kuchaře Jendu, aby přišli
do jídelny. Poděkoval jim jménem všech
za přípravu krásného pobytu a panu kuchaři
za v y n i ka j í c í st ravová n í . Po d ě kov n é m
bouřlivém potlesku jim předal malou pozornost
od všech.
Potom už se všichni společně loučili s přáním se
sem v příštím roce opět vrátit.
Tak skončil třídenní ozdravný pobyt, kterému
přálo i velmi příjemné počasí.
Zdeněk Jiránek

Hodnocení 1. pololetí
roku 2019
20. akce Klubu seniorů Butoves
V úvodu odpoledních čajů jsem krátce vzpomněl
červencové sváteční dny – výročí příchodu
věrozvěstů Cyrila a Metoděje, výročí upálení
mistra Jana Husa, ale protože tato zábava byla
poslední v prvním pololetí letošního roku,
krátce jsme si připomněli a zhodnotili dosavadní
akce.
V prvním pololetí roku 2019 klub uspořádal 20
akcí, kterých se účastnilo 844 členů a příznivců
klubu s průměrnou účastí 42. Vedoucí klubu
zejména vyzvedl některé vydařené akce: byl to
v první řadě lednový 3. ples seniorů, kterého se
ve s p o l e č e n s k ýc h o b l e c í c h z ú ča st n i l o
60 tanečníků. Velmi zajímavá byla únorová
návštěva jičínského muzea. K vydařeným
tanečním zábavám patřila maškarní merenda
nebo zábava na oslavu žen a Josefů. Veselou
zábavu jsme si užili s dvěma čarodějnicemi
na dubnové zábavě. Zajímavý a velmi dobře
připravený byl zájezd na jižní Moravu. Během tří
květnových dnů jsme poznali Telč, Znojmo,
Pálavu, Bítov, Vranov nad Dyjí a překrásný
Lednicko‐valtický areál. Příjemně jsme si
odpočinuli tři červnové dny v chatě Deštná
v Deštné v Orlických horách. Nezapomněli jsme
ani na narozeniny našich členů, kterým
pravidelně blahopřejeme. Poměrně velká účast
je důkazem toho, že i senioři se chtějí a umí
dobře bavit.
Děkuji všem, kteří se pravidelně účastní akcí
Klubu seniorů Butoves a společně se podílí
na dobré zábavě. Velký dík patří také našemu
hudebníku Standovi, manželům Krausovým
i obci Butoves za podporu akcí.
Zdeněk Jiránek

13. 7. 2019 se za podpory obce Butoves
uskutečnil 21. ročník Butovského krosu ‐
11. ročník Memoriálu Karla Formánka.
Za ideálního běžeckého počasí, prokládaného
občasným deštěm, se běhu zúčastnilo
123 běžců ve všech kategoriích, z toho
65 v dětských kategoriích.
Trať letošního ročníku byla oproti předchá‐
zejícím ročníkům náročnější, díky probíhající
těžbě dřeva, způsobené napadením porostu
kůrovcem. S touto překážkou se ale všichni
závodníci vypořádali bez jediného problému.
Jako každý rok se i letos zúčastnil slušný počet
Butováků. Ve všech kategoriích jich celkem
bylo 12.
4. Kodym Tadeáš, 8. Mydlářová Veronika,
2. Strnadová Sonička, 2. Novák Marek,
6. Zachová Rozálie, 2. Fojtová Natálie, 1.Hyršal
Štěpán, 1. Rajmová Aneta, 2.‐3. Hyršal Filip,
1. Kunclová Šárka, 4. Volek Jan, 8. Rajm Jiří.
Karolína Pavlová ze Sokola Studenec běžela
ve dvou kategoriích: žákyně 12 ‐ 13 let a juniorky
18 ‐ 19 let. Jitka Čermáková z týmu Staněk sport
Turnov vyhrála svoji kategorii žen do 49 let
a zároveň "Běh o železnou ženu". Jako jediný
běžec uběhla celkem 12 900 metrů. Anne
Burkhardtová z ACTJ Jičín o 0,04 sekundy
porazila Karolínu Grohovou z týmu Krkonoše
Vrchlabí a tím se stala celkovým vítězem na trati
4 300 m s časem 17:42:56.
Čivrný Jiří se opět stal celkovým vítězem s časem
30:19.
Butovského krosu se zúčastnila olympionička
ze Sarajeva Blanka Paulů a olympionička ze Soči
Karolína Grohová.
Podrobné výsledky najdete na www.butoves.cz
a www.behej.com.
Díky sponzorům byli závodníci na medailových
pozicích tradičně oceněni kromě medailí
a diplomů i věcnými cenami. V dětských
kategoriích i ti, kteří nedosáhli na stupně vítězů,
si doběhli pro sladkou odměnu a po samotném
závodu si mohli zaskotačit v nafukovacím hradu.
Ve l ké p o d ě ková n í za o p ravd u k va l i t n í
a bezproblémový průběh závodu patří jak
sponzorům, tak i pořadatelskému týmu, který
čítá již 50 členů a svou práci vykonává
s nadšením a profesionálním přístupem každý
ročník bez nároku na náhradu. Odměnou jsou
kladné ohlasy jak samotných závodníků, kteří
na Butovský kros jezdí za kvalitní a hezkou tratí,
za domácí a přívětivou atmosférou zázemí, tak
i fanoušků, diváků a doprovodu za příjemně
strávené odpoledne se sportem, občerstvením
a m u z i ko u . L eto s p o v y h l á š e n í v í těz ů
do pozdních hodin vystupovala country skupina
Kanci.
Těšíme se příští rok 11. 7. 2020 na 22. ročníku
opět na shledanou.
za pořadatelský tým TJ Butoves
Karel Formánek

Novinky v oddílu
stolního tenisu
Po skončení sezóny 2018/2019 jsme pokračovali
alespoň 1x týdně v trénincích v místní herně
v Butovance. Během jara 2019 se nám podařilo
rozšířit mládežnický tým o několik hráčů jak
místních, tak z okolních obcí. Díky získání financí
z dotačního programu bylo rozhodnuto,
že přihlásíme mladé hráče na přípravný kemp

do sportovního areálu v Hořicích. Příprava
proběhla za vedení zkušených lektorů z KMST
Liberec v období od 10. 8. 2019 do 15. 8. 2019.
Věřím, že tato akce všem zúčastněným prospěla
v jejich sportovním vývoji a odrazí se v další
přípravě, kterou zahájíme se začátkem školního
roku.
U družstev mužů došlo po dohodě s řídícím
soutěží v okresu Jičín na základě dosažených
výsledků k přeřazení týmu A do 2. soutěžní třídy
regionálního přeboru okresu Jičín. Tím
samozřejmě uvažujeme o posílení týmu,
abychom sehráli ve vyšší soutěži důstojnou roli.
Samozřejmě počítáme již v soutěžním ročníku
2019/2020 s nasazením dorostenců Ládi
Konůpka a Hynka Vohánky v družstvech mužů.
Přeji všem hráčům dobrý start do nové sezóny.
Hlawatschke Freda

Během sedmi dnů jsme si užili spoustu legrace,
vybojovali body pro své týmy, občas bojovali
o body i asistenti i vedoucí.
Po sedmi dnech jsme se rozloučili se slzami
v očích, byli rádi za nová přátelství, spoustu
zážitků, výborných sportovních výkonů, občas
i nepatrných krůčků vpřed, a pokud se podaří,
budeme se těšit na tábor v příštím roce.
za vedoucí Magda Neufussová

Putování s divočáky

Sportovní tábor
Albeřice 2019
TJ Butoves letos poprvé organizovala letní
pobytový tábor se sportovním zaměřením.
Proběhl v malebné a v jedné z nejkrásnější častí
Krkonoš – Horním Maršově Albeřicích
v rodinném penzionu Liberta, a to v první
polovině srpna za účasti 15 členů TJ ve věku
od 6 do 17 let.
Sportovní klání, aktivity, soutěže i jednodenní
výlet pro mladé sportovce denně připravovali tři
vedoucí. Celodenní stravu zajišťovala kuchařka
penzionu, která byla vždy potěšena, když dětem
chutnalo.
Jakub, 7 let, napsal:
Byl to můj první tábor a moc se mi líbil. Potkal
jsem zde nové kamarády a vyzkoušel mnoho
nových věcí, házení míčkem do plechovek,
střelbu lukem, házení oštěpem. Nejvíce se
mi líbila bojovka a stezka odvahy.
Anička, 11 let:
Na táboře se mi moc líbilo. Potkala jsem zde
nové kamarády, naučila se chodit na chůdách,
střílet z luku a mnoho dalších věcí. Hrozně moc
zábavy jsem si užila každý večer, kdy jsme hráli
společně hry, nejvíce legrace bylo při flašce
a městečko Palermo. Nebo když jsme vybírali
jméno pro tým, malovali si trička a týmové
vlajky. Nejvíce se mi líbil celodenní výlet Stezka
korunami stromů v nedalekých Janských
Lázních.
Kateřina, 17 let:
Každý den na táboře začínal rozcvičkou, kdy
jsme za ranní rosy protáhli svá těla. Během
dopoledních a odpoledních aktivit jsme
soutěžili nebo šli do blízkého lesa či okolí
na borůvky, houby nebo jen tak. Velmi legrační
a důvtipné byly šnečí závody pořádané při jedné
z procházek.
Hned první den odpoledne byl deštivý, to nám
však nevadilo, protože naší první aktivitou
na táboře byla kresba triček se jmény a názvy
týmů, malba týmových vlajek a zrýmování
týmových pokřiků. Týmy jsme měly dva Květáci
a Anael.
Ve čtvrtek jsme si užili sluníčka a mnoho
kilometrů na celodenním výletě, kdy jsme prošli
Stezku korunami stromů, která je nejen vysoká,
ale taky plná zajímavostí o lese, které si během
výstupu můžete přečíst. Dolů byla cesta rychlá,
na této stezce můžete využít rychlého točitého
tobogánu.

V sobotu 7. září se u obchodu COOP v Butovsi
sešli dospělí i děti se společným zájmem vydat
se po stopách zvířat, žijících ve volné přírodě.
Vybavena sádrou na odlévání stop, oblečena
na putování po lesích a s košíky na houby,
vyrazila skupinka nadšených přátel a sousedů
po cestě, přes pole, směrem k Milíčevsi.
Na stopy zvířat jsme narazili už v první části
trasy. V měkké hlíně polní cesty jsme spatřili
otisky stop srny, holuba, kuny a psa. Nebylo
úplně snadné stopy odlít ze sádry, protože bylo
vlhko po dešti, ale Radek Nyč nám ukázal, jaká to
může být zábava. Činnost se líbila nejen dětem,
ale i někteří dospělí si odlévání stop užili poprvé.
Tady jsme se také odměnili a posilnili
čokoládovou sušenkou, kterou jsme dostali
od organizátora akce Karla Formánka.
S odlitky stop v košících na houby dorazila naše
výprava na hřiště v Milíčevsi, kde právě měli
mladí sportovci zápas ve fotbalu. Posadili jsme
se na lavičky, fandili mladým fotbalistům
a občerstvili jsme se před další cestou. Ta vedla
okolo hájovny za Milíčevsí. Pan hajný nás přivítal
a jeho pes nás obveseloval při hledání hub v lese
za hájovnou.
Houby jsme sice nenasbírali, ale spoustu
zajímavých informací jsme se dozvěděli
například o kůrovci.
Někteří z nás byli přesvědčeni, že je v našich
končinách pouze rovina. Překvapilo nás, jaké
rokliny a kopečky skrývá les od Milíčevse
k Butovsi.
V lese za Butovsí jsme objevili to, pro co jsme se
vypravili – stopy divočáka. V měkkém kališti se
nám podařilo odlít stopu prasete divokého.
A nejen to. Nejmladší člen výpravy si donesl
celou kančí čelist se zuby. To byl teprve úlovek.
Putování jsme zakončili u táboráku Na Jezeře,
kde nás přivítala Katka Hyršalová s připraveným
o b č e rst ve n í m . Ta d y p ro b ě h l a „ a u kc e“
sádrových trofejí, ve které zvítězily tři děti, které
s námi cestu statečně zvládly. Také na dospělé
čekala odměna. Tou byly špekáčky, které jsme si
v přátelské atmosféře opekli.
Poděkování patří organizátorům z TJ Butoves
a také všem, kteří přišli, putovali a užili si jedno
sobotní dopoledne se svými přáteli.
Iveta Nyčová

