
Úvodní	slovo	starosty
Vážení spoluobčané,
zd rav í m  Vá s  p o d r u h é  v  t o m t o  ro c e 

prostřednictvím našeho zpravodaje. 
Přes léto se život v naší obci pomalu vrátil 

do starých kolejí. Organizátorům kulturních 
a sportovních akcí se podařilo většinu akcí 
zrealizovat. Za to jim patří velký dík, protože bez 
nich by byl život v obci jednotvárný. 

 Přes léto se nám konečně podařilo dokončit 
zkapacitnění dešťové kanalizace u Butasu, která 

se díky nutnosti přeložky plynového potrubí 
protáhla na víc, jak rok. Během několika dní 
firma p. Petrláka zrealizovala novou střechu 
včetně zateplení a oplechování  na obchodu 
COOP. Tím se vyřešilo dlouhodobé zatékání 
do budovy. V anketě na rekostrukci Butovanky  
naprostá většina z Vás vyjádřila souhlas 
s rekonstrukcí, proto zastupitelstvo rekonstrukci 
schválilo a objednalo vytvoření projektové 
dokumentace.

Začal nám podzim a s ním se začíná opět 

situace s covidem zhoršovat. I na naši obec se 
obrát i l  radní  Královéhradeckého kraje 
pro zdravotnictví Zdeněk Fink s prosbou 
o zvýšení  proočkovanosti  občanů proti 
onemocnění Covid‐19. Zatím je to jediná známá 
ochrana před tímto zákeřným onemocněním. 
Vzpomeňte si na situaci, která byla na Jičínsku 
začátkem letošního roku. I v naší obci si covid 
vyžádal daň nejvyšší, a to lidský život. Proto i já 
apeluji na všechny, kteří ještě nejsou očkovaní, 
aby si na očkování došli.

Bob Šviha

Ohlédnutí
Čestné	uznání	panu	
Zdeňku	Jiránkovi	

za 10 let mimořádné práce ve vedení Klubu 
seniorů Butoves.
Na přání členů a příznivců klubu seniorů se 
členové výboru na svém zasedání 25. 6. 
rozhodli, že se další setkání Klubu seniorů 
Butoves uskuteční v Butovance v sobotu 
3. července od 15 hodin. K příjemnému 
posezení tradičně přišel zahrát hudebník 
S ta n d a .  J e h o  ú vo d n í  z n ě l ka  p ř i v í ta l a 
26 účastníků. Vedoucí klubu seniorů přítomným 
připomněl nutná opatření a upozornil, že i když 
hraje hudba, stále není dovoleno tančit a platí 
nařízení vlády pro společná setkání.
Po tomto úvodu se mikrofonu ujal člen výboru 
klubu pan Jiří Chládek. Za členy klubu seniorů 
poblahopřál jeho vedoucímu, panu Zdeňku 
Jiránkovi k jeho nadcházejícím narozeninám 
a předal mu dárkový koš. Ke gratulantům se  
připojila členka zastupitelstva obce Butoves, 
paní Jitka Švihová, aby předala panu Jiránkovi 
Čestné uznání za 10 let mimořádné práce 
ve vedení Klubu seniorů Butoves, které mu 
uděluje zastupitelstvo obce, a jako dar knihu 
Dějiny Jičína. Za potlesku přítomných pan 
Zdeněk Jiránek všem poděkoval a popřál 
příjemné společné chvíle a dobrou zábavu. 
Všichni se dobře bavili a některé melodie 
provázeli potleskem. Kolem sedmnácté hodiny 
se pomalu rozcházeli s přáním opět se setkat 
za 14 dnů.
Ráda bych se také za všechny čtenáře 
Z p r a v o d a j e  o b c e  B u t o v e s  p ř i p o j i l a 
ke gratulantům a dodatečně panu Zdeňku 
Jiránkovi poděkovala za deset let usilovné práce 
ve vedení Klubu seniorů Butoves a také 
za prezentaci akcí, které již dávno přesáhly 

hranice práce pro naši obec. Klub seniorů 
Butoves získal zásluhou pana Jiránka jméno, 
které znají senioři nejen v Královéhradeckém 
kraji. 
Milý pane Jiránku, za Vaši práci Vám ze srdce 
děkujeme.  

Iveta Nyčová

Možnost	očkování	
proti	Covidu-19

Jičínská nemocnice očkuje každé pondělí, 
středu a pátek dvoudávkovou vakcínou 
P f i z e r  v  č a s e c h  7  ‐  1 2  d o s p ě l é 
r e g i s t r o v a n é ,  8  ‐  1 1  d o s p ě l é 
neregistrované, 13 ‐ 15 děti pouze 
registrované.

Příspěvek	
na	zájmové	kroužky

I v tomto školním roce obec vyplácí rodičům dětí 
příspěvek na volnočasové aktivity. Výše 
příspěvku je 1 000 Kč na 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.
Žádost je ke stažení www.butoves.cz, případně 
si ji můžete vyzvednout v úřední dny na úřadě.

Ankety	Butovanka
Ankety se zúčastnilo 36 občanů. Pro rekonstrukci 
Butovanky bylo 34, proti 1. Pro postavení pergoly 
bylo 31 hlasujících proti 5. Jeden hlasující 
odpověděl pouze na otázku číslo 2, proto je počet 
odpovědí různý.

Cvičení	pro	ženy 
Každý, kdo má rád pohyb, rád cvičí na hudbu, 
kdo se chce dobře cítit, pak je vítán. Každý pátek 
na sále v Butovance od 19 hodin.

Jiřina Formánková

Připravované	akce
30. 10. Odpolední čaje klub seniorů

31. 10.  Butovský Halloween obec Butoves
12. 11. Odpolední čaje klub seniorů
26. 11. Odpolední čaje klub seniorů
20. 11. Taneční zábava TJ a SDH 
27. 11. Výlet s bowlingem TJ Butoves
3. 12. Čaje s Mikulášem klub seniorů
29. 12. Silvestrovská zábava klub seniorů 

Souhrn	usnesení	zastupitelstva	obce	Butoves
15. zasedání zastupitelstva 24. 8. 2021
 Rozpočtové opatření č. 5/2021 (schválil starosta Bob Šviha v souladu s pověřením zastupitelstva obce dne 23. 7. 2021). Jednalo se v příjmech o vyšší daň z příjmu 

fyzických osob, kompenzační covid bonus, dotaci z kraje na podporu obchodu potravin. Ve výdajích to byla dotace na obchod potravin a zbytek do rozpočtových 
rezerv. Celková výše výdajů a příjmů je 93 453 Kč. Rozpočtové opatření bylo vyvěšeno.

 Rozpočtové opatření č. 6/2021 obsahuje vyšší daňové příjmy z právnických osob, vyšší daň z hazardu a vyšší příjmy za tříděný odpad. Ve výdajích to je 
rekonstrukce střechy na obchodě, včetně zateplení, oprava silnice podél nádraží, nové dveře do hasičské zbrojnice, úpravy na dětských hřištích a ploše 
za bytovkou. Celková výše příjmů a výdajů je 347 300 Kč.

 Rekonstrukce střechy – obchod. Střecha na obchodě potravin byla kvůli zatékání vloni již 2x opravována, letos zatéká znovu. Rekonstrukce střechy spočívá 
v zateplení o tloušťce 15 cm, položení PVC fólie a oplechování. Byly osloveny 4 firmy. 

 Pořadí firem poptávkového řízení na rekonstrukci střechy na obchodě potravin čp. 63: 1. Krištof Petrlák, IČO 74449028, 160 490 Kč bez DPH, 2. Ekoizol V&V spol. 
s r.o., IČO: 47450321, 161 913 Kč bez DPH, 3. Stavební izolace OK, s.r.o., IČO: 27483495, 164 751 Kč bez DPH. Starosta Bob Šviha byl pověřen objednáním prací. 
Podmínka – záruka na materiál a práci 10 let a ukončení prací do 15. 11. 2021.

 Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč z rozpočtu obce na rok 2021 za účelem příspěvku Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. 
IČ 00436909.

 Probíhající projekční práce na rekonstrukci silnice z Kacákovy Lhoty za přejezd do Butovsi, kde se napojí úsek na zrekonstruovanou silnici v Butovsi. Projekční 
práce by měly být ukončeny do konce roku, pak bude probíhat povolení stavby. Stavba bude rozdělena na několik úseků, aby šla realizovat po etapách. Projekční 
firma obdržela projekt na chodník, takže tyto stavby budou vzájemně koordinovány. Výstavba silnice musí předcházet stavbě chodníku, bude vybudována 
asfaltocementová deska pod silnicí, která bude zasahovat ještě 0,5 m mimo vozovku. Následně budou osazeny obrubníky pro chodník. Stavební práce budou 
společně koordinovány.

 Nabídky na projektovou dokumentaci na rekonstrukci Butovanky. O výběru se bude rozhodovat na příštím zastupitelstvu na základě vyhodnocení ankety.
 Anketa na rekonstrukci Butovanky.
 Informace o pracích v průběhu letního období: rozšíření kačírku u klouzačky na obou hřištích včetně odvodnění za prodejnou, výměna pneumatik u houpačky 

za prodejnou, nákup čerpadla na zalévání stromů, odkrytí půdy pod budoucími garážemi, mostek za ohništěm, přeložení plynu. 
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23.	Butovský	kros
10. 7. 2021
Po nejistém období, daném hygienickou situací, 
a díky uvolněným podmínkám se nakonec 
organizační výbor rozhodl pro uspořádání již 
23. ročníku oblíbeného Butovského krosu a zároveň 
13. ročníku Memoriálu Karla Formánka. V prostoru 
startu a cíle závodu byl připraven dětský koutek, kýta 
na grilu, bohaté občerstvení v restauraci Butovanka 
a po vyhlášení výsledků následovala hudební zábava 
s kapelou HOGO‐FOGO.
Prezentace začala ve 14 hodin v restauraci 
Butovanka, čas dětských kategorií byl stanoven na 15 
hodin a čas hlavních kategorií v 17 hodin. Závod byl 
určen pro všechny věkové kategorie od 3 let do 70+ 
jak pro registrované a trénované běžce, tak i pro 
začínající amatéry v kategorii „Běh pro všechny“. 
Zřejmě z důvodu nejistoty účasti na hromadných 
sportovních akcích se i přesto do závodu přihlásilo 
100 běžců (z toho 69 v dětských a mládežnických 
kategoriích) oproti loňskému, téměř rekordnímu, 
roku se 160 běžci. Proto letos ani nebyla obsazena 
kategorie „Železná žena“ pro závodnice na mužské 
trati 8 600 m. Bohužel se letošního ročníku 
Butovského běhu neúčastnil Jiří Čivrný, tradiční 
rekordman na trati mužů.

Vítězkou ženských kategorií se stala s časem 0:17:59 
Jana Lenčová z ATC Jičín a celkovým vítězem s časem 
0:33:12 se stal Tomáš Polonský. 
Všem účastníkům letošního náročného ročníku 
gratulujeme a opět děkuji za čas a nasazení všem 
organizátorům, pořadatelům a pomocníkům 
za perfektní průběh závodu.

 Karel Formánek, TJ Butoves a obec Butoves

Turnaj	v	nohejbalu
Obec Butoves i vedení TJ Butoves mají velkou radost 
z využívání multifunkčního hřiště, workoutového 
hřiště i parku s ohništěm širokou veřejností, která si 
do prostor za bytovkou našla cestu. Od jara 

do podzimu bylo možné spatřit obyvatele Butovsi – 
sportovce, malé i velké, seniory, ti všichni našli 
možnost využití volného času, pro který byla tato 
zóna sportu i odpočinku vytvořena. 

V průběhu léta se na hřišti scházeli sousedé 
k přátelským utkáním. Jedním z nich byl turnaj 
v nohejbalu v sobotu 31. července. Zúčastnilo se ho 
celkem devět týmů. Vítězství obhájil tým Ajaj 
Dytrych, druhý tým z Popovic a třetí tým OMA 
Romana Mydláře.
Vítězný putovní pohár si můžete prohlédnout 
v Butovance.

Iveta Nyčová

Drakiáda
Po letošním, velmi úspěšném dětském dnu, kdy bylo 
počasí jako naplánované, se velmi vydařila také další 
akce pro děti. 
Znovu po roce se na obloze nad polem za Butovsí 
vznášeli draci, které se svými rodiči, prarodiči 
a kamarády pouštěly děti z naší obce. Mohli jsme 
napočítat jedenáct pestrobarevných draků, kterým 
k jejich letu foukal příjemný vítr a nádherně svítilo 
slunce. Odpoledne jako malované jsme si mohli užít 
v neděli 4. října. A také jsme si ho užili opravdu 
báječně. Draci létali a děti i dospělí si pochvalovali, 
že je za námi doba, kdy jsme se na společné akce 

mohli jenom těšit. 
Děti za svoji účast na drakiádě převzaly diplomy 
a sladkou odměnu. Tu dostaly u táboráku Na Jezeře. 
Tady jsme si společně opekli špekáčky, děti 
se vzájemně pomalovaly obličejovými barvami 
a pro legraci pomalovaly tváře i dospělým. 
Protože nám bylo společně moc dobře, byla zrovna 
naplánována příští akce, která by se mohla líbit nejen 
dětem. Domluvili jsme se, že pozveme do Butovanky 
co nejvíce příznivců strašení a strašidel na Halloween. 
Děti pomohou svým rodičům vydlabat dýně, kterými 
pak při lampionovém průvodu ozdobíme domy v naší 
obci. Bude to v den, kdy se nám čas změní na zimní 
a na slunečné dny, jako byl ten nádherný nedělní 
s drakiádou, se už zase budeme jenom těšit. 

Iveta Nyčová

Připravujeme:	
Butovský	HALLOWEEN

Zveme všechny příznivce strašení, strašidel 
a dýňohraní na Butovský Halloween, který se bude 
konat v neděli 31. 10. 2021 od 16 hodin v Butovance.
Čeká nás dlabání dýní, výroba masek a lampionový 
průvod. S sebou si přineste dýně, věci na dlabání 
a strašidelný kostým. Svíčky a lampiony budou 
pro Vás připraveny. 

Výlet	s	bowlingem
TJ Butoves Vás zve na výlet po Českém ráji 
s bowlingem v Sedmihorkách
Po nucené přestávce v minulém roce se pro členy 
a příznivce TJ koná 6. ročník oblíbeného výletu. 
Navštívíme Motomuzeum v Borku pod Troskami 
a výlet tradičně zakončíme bowlingovým turnajem 
v Sedmihorkách. Pro účastníky výletu je společný 
odjezd vlakem z vlakového nádraží Butoves v 7:15 h. 
Ostatní zájemci se do Sedmihorek dostaví po vlastní 
ose. Turnaj začíná ve 12 hodin a končí v 16 hodin. 
Návrat je plánován opět vlakem a individuálně.

Podzimní	zábava
TJ Butoves ve společné spolupráci se Sborem 
dobrovolných hasičů Butoves a obcí Butoves pořádá 
taneční zábavu s hudebně, všestranně zaměřenou 
osmičlennou country kapelou TRAMPOTY z Kolína, 
která zaručuje taneční vyžití pro všechny věkové 
kategorie.                          



Rožnění	selete
7. akce Klubu seniorů Butoves
V sobotu 4. září od dopoledních hodin 

před Butovankou organizátor Jirka Chládek 
a člen výboru klubu Luboš Tichý očekávali aktéra 
grilování pana Sýkoru. Ten přijel v 11 hodin 
a  ihned  se  da l  do  práce .  Postav i l  g r i l 
s připraveným seletem, pod kterým rozdělal 
oheň, a za pomoci členů výboru Jirky a Luboše 
postavili stoly, lavice a stanové přístřešky. 
Pod jeden přístřešek si přichystal hudební 
aparaturu Slávek Kraus a ve 14 hodin bylo vše 
připraveno přivítat první přicházející účastníky. 
Ti postupně obsadili připravené lavice, a když se 
dostavili i poslední účastníci, přicházející 
od vlaku, Slávek úvodní znělkou zahájil posezení.

J a k o  v e d o u c í  k l u b u  j s e m  p ř i v í t a l 
51 přítomných, poděkoval Jirkovi Chládkovi 
za velmi dobře připravenou akci a předal mu 
řízení jejího dalšího průběhu. Ten představil 
aktéra grilování a vyzval přítomné, aby si 
postupně za své lístky vyzvedli připravené tácky 
s masem a připravenými přílohami.

O pohodové dobré zažívání se postaral 
hudebník Slávek svými krásnými písničkami. 
Dobře připravené chutné maso, krásné melodie 
a nesporně velmi příjemné počasí – to vše 
přispělo k velmi družné zábavě. Dokonce 
i několika párům nevadil štěrk a tráva, aby si 
zatančily.

Kolem 18. hodiny jsem poděkoval aktéru 
grilování, hudebníku Slávkovi a organizátoru 
Jirkovi za příjemně prožité sobotní odpoledne 
a pozval jsem přítomné na středeční procházku 
historickým Jičínem a na zájezd do Mělníka 
ve středu 15. září.

 Zdeněk Jiránek 

Procházka	
historickým	Jičínem

8. akce Klubu seniorů Butoves 
Středa 8. září 2021
Středeční, takřka letní, odpoledne, kdy rtuť 

teploměru atakovala 25°C, lákalo spíše k vodě 
nebo do lesů a ne do ulic města. To byla 
pravděpodobně příčina toho, že se nás na tuto 
akci sešlo pouze 12. Tuto akci připravila Slávka 
Burešová, která se také ujala jejím řízením.

Procházku jsme začali u secesní budovy hotelu 
Praha a pokračovali dále Husovou (dříve 
H r a d e c k o u )  u l i c í  m e z i  s t a v e b n í m i 
pamětihodnostmi. Ale zajímalo nás i blízké okolí 
– jičínské kopečky, kde kdysi stávaly mocné 
a důležité hrady: Veliš, Kumburk, Brada 
a nezapomněli jsme věnovat slovo i malebnému 
Zebínu.

Krátká zastávka byla u pomníku, kde jsme se 
s úctou poklonili Mistru Janu Husovi. Dále jsme 
se něco dozvěděli o dalších osobnostech, 
které v těchto místech pobývali, jako Jaroslav 
Seifert, Jaroslav Vrchlický, Josef Bohuslav 
Foester a Jan Žižka. V první řadě však, když jsme 
došli do centra města, o našem vévodovi 
Albrechtu z Valdštejna. Prohlédli jsme si jeho 
zámek, přilehlý zámecký park a spočinuli 
v Chrámu sv. Jakuba, který dle plánů Albrechta 
z Valdštejna měl být biskupskou katedrálou – 
bohužel z kterého máme pouze jen torzo.

Uvnitř chrámu nás očekávala kostelní 
varhanice paní Stříbrná, která poutavým 
způsobem pohovořila o obrazech a sochách 
umístěných na zdech chrámu. 

Důstojným zakončením téměř dvouhodinové 
procházky byla chrámová hudba – paní 
varhanice nám přednesla dvě skladby.

Před chrámem jsem poděkoval Slávce 
Burešové za pečlivě připravenou akci a zajímavé 
a poutavé vyprávění.

Za úvahu stojí i její závěrečná slova:
„Co dodat nakonec. Bylo by hezké, kdyby 

se tyto procházky staly tradicí, alespoň jednou 
za rok a vyvolaly větší zájem členů našeho klubu! 
Vždyť málokteré město toho může nabídnout 
tolik, co Valdštejnův Jičín.“ 

S. Burešová a Z. Jiránek

Zájezd	do	Mělníka	
9. akce Klubu seniorů Butoves 
V loňském roce připravovaný výlet do Mělníka, 

který se pro šíření nákazy Covid‐19 nemohl 
konat, jsme se na poradě výboru klubu rozhodli 
uskutečnit 15. září 2021. Libor Vobrátil byl 
požádán, aby obnovil kontakty a vše připravil 
tak, aby se zájezd mohl v uvedeném termínu 
konat. Po propagaci se přihlásilo 22 zájemců.

Ve středu ráno jsme se sešli u prodejny. Bylo 
příjemné počasí, ideální pro cestu autobusem. 
Ten přijel podle plánu v 7.30 h. Cestou jsme 
z a s t a v i l i  v  M i l í č e v s i ,  v  P o p o v i c í c h 
a na autobusovém nádraží v Jičíně. V 8 hodin 
jsem v autobuse přivítal všech 22 přihlášených 
a předal řízení celé akce Liboru Vobrátilovi.

V 9.30 h nám řidič zastavil v centru Mělníka 
a odjel zaparkovat. Pod vedením Libora jsme 
pomalým tempem procházel i  v in icemi 
v „podzámčí“, abychom se zblízka podívali 
na soutok řeky Vltavy a Labe. Vrátili jsem 
se na nádvoří zámku, kde nás paní kastelánka 
v 11 hodin pozvala k prohlídce interiérů zámku. 
Po zajímavé prohlídce a poutavém vyprávění 
jsme opustili zámek, abychom navštívili 
nedalekou restauraci U dobrého kance. 

Po dobrém obědě nás autobus dovezl 
do Velkých Žernosek na prohlídku místních 
sklepů. Pod korunami stromů jsme se ukryli 
před dešťovými kapkami a čekali na příchod 
průvodce. Naštěstí čekání nebylo dlouhé. Ujal se 
nás „vinařský mistr“, aby nás provedl sklepy, 
kde v obrovských sudech dozrává víno. Cestou 
při jeho vyprávění jsme degustovali čtyři druhy 
bílých vín a ve společenské místnosti pak ještě 
dvě odrůdy vín červených.

V 16.30 nás autobus zavezl do nedalekých 

Žalhostic, abychom si prohlédli Park inspirace 
CS Beton“ Je to dvouhektarový zahradní areál, 
který se kaskádově svažuje k Žernoseckému 
jezeru. Nejprve jsme si prohlédli jednotlivé typy 
betonových dlažeb, zídek a palisád. Potom jsme 
prošli japonskou zahradou, zastavili se u jezírka 
s lekníny a obdivovali krásu parkové úpravy. 
Po téměř dvouhodinové prohlídce jsme se vrátili 
do autobusu a s nadšením konstatovali, že tato 
zastávka byla zlatým hřebem tohoto výletu.

Po 19. hodině jsme se vrátili do Jičína, 
poděkovali jsme Liboru Vobrátilovi za perfektně 
připravený zájezd, panu řidiči za bezpečnou jízdu 
a všem účastníkům jsem popřál šťastný návrat 
domů.

Zdeněk Jiránek

Posezení	u	táboráku	
10. akce Klubu seniorů Butoves
Na poradě výboru klubu jsme se rozhodli, 

že využijeme ohniště, které vybudovala obec 
v parku za Butovankou k tomu, abychom se sešli 
v pátek 17. září, opekli si špekáčky a společně 
se pobavili.

Člen výboru klubu Jirka Chládek se ochotně 
ujal přípravy celé akce. V místní prodejně 
potravin zajistil vše potřebné na opékání 
a u vedoucí Butovanky dohodl čepování piva 
v blízkosti ohniště. Den předem spolu s Lubošem 
Tichým připravili u ohniště dostatek dřeva. 

Počasí pátečního rána konání celé akce 
ohrožovalo. Naštěstí se odpoledne počasí 
trochu vylepšilo a v 15 hodin k ohništi přišlo 
15 členů klubu seniorů, kteří se rozhodli sejít se 
s přáteli. Dobrou náladu při opékání nám 
dodávalo sálavé teplo ohýnku. Voňavé 
a do zlatova opečené špekáčky jsme s chutí 
zapíjeli pivečkem z Butovanky. Jirka Chládek 
s i  zas louž i l  poděkování  za  dalš í  dobře 
připravenou akci.

Zdeněk Jiránek 

Odpolední	čaje
11. akce Klubu seniorů Butoves
Pohodové a příjemně teplé odpoledne 25. září 

bylo důvodem pro 42 seniorů, aby se přišli 
pobavit a zatančit si do Butovanky. Od čtrnácti 
hodin na ně na pódiu u kláves tentokrát čekal 
Slávek Kraus a v 15 hodin znělkou zahájil 
odpolední zábavu.

S radostí jsem přivítal všechny přítomné 
a připomněl několika slovy něco málo z historie 
zářijových dnů. K osobnostem, které si zaslouží 
připomenout, nesporně patří sv. Ludmila.

Po mých úvodních slovech se Slávkovy prsty 
zabořily do kláves. Výběr jeho písní ve stylu 
c o u n t r y  p ř í t o m n é  n e j e n  r o z t a n č i l , 
a le  i   rozezp íva l  ce lý  sá l .  Pobav i la  nás 
i přítomnost malé holčičky, která s maminkou 
patřila do hudebníkovy přízně.

 Zdeněk Jiránek

Odpolední	čaje
3. akce Klubu seniorů
Butovanka, 17. července 2021
17. července se v Butovance opět sešli příznivci 

a členové klubu seniorů. V tomto roce teprve 
potřetí. V 15 hodin jsem 28 účastníků přivítal 
slovy o nepříznivé epidemické situaci a nutnosti 
dodržovat nařízení ministra zdravotnictví 
z důvodu stále hrozícího onemocnění Covid‐19. 
Všem přítomným jsem popřál, aby se toto 
setkání stalo balzámem na naše bolavé duše. 

Aby bylo toto odpoledne trochu pestřejší, byl 
připraven malý hudební kvíz. Přítomní si mohli 
vyslechnout pět písní a zkusit uhádnout název 
skladby a jméno interpreta, který ji zpívá 
v originále. Zazněly písně Uno Paloma Blanka, 
Panenka z kouta a Stříbrný měsíc. 

Po splnění 3. úkolu bylo soutěžení přerušeno 
velkým překvapením. Za doprovodu starosty 
obce Butoves pana Švihy do sálu vstoupila 
předsedkyně Krajské rady seniorů, paní 
Ing. Růžena Ryglová. 

Po představení paní předsedkyně nejprve 
pozdravila přítomné, popřála pevné zdraví 
a vysvětlila, že přijela hlavně proto, aby ocenila 
desetiletou úspěšnou práci našeho klubu. 
Zároveň poděkovala mně, jako vedoucímu 
Klubu seniorů Butoves, za deset let práce 
pro seniory. Jako odměnu mi předala knihu 
Poklady sbírek Královéhradeckého kraje 
s věnováním. Pak s námi v družném rozhovoru 
setrvala do 16 hodin, kdy se rozloučila 
a za doprovodu členů klubu odešla na nádraží 
ke zpáteční cestě do Hradce Králové. 

Poté byl dokončen kvíz, kde zazněly ještě písně 
Dlouhá noc a Mama Mia. Závěrem byl všem 
soutěž íc ím předán diplom. Vš ichni  se 
za doprovodu známých tanečních melodií dobře 
bavili až do 17.30 hodin.

 Zdeněk Jiránek 

Deštná	v	Orlických	
horách 

4. akce Klubu seniorů Butoves
2. – 5. srpna 2021
Protože naše oblíbená chata Deštná byla 

v tomto termínu mimo provoz, zajistili jsme si 
pobyt v chalupě U Supa, která je vzdálená asi 
1 km od středu obce Deštná. Je umístěna 
na svahu Dříšského kopce v nadmořské výšce 
800 m. 

I když pozvánky k pobytu byly rozeslány 
členům i příznivcům klubu začátkem června, 
do termínu rezervace 20. 6. 2021 se přihlásilo 
pouze 10 členů. Výbor klubu seniorů rozhodl, 
že k částečné úhradě pobytu bude použita 
dotace obce Butoves ve výši 15.000,‐ Kč. 

Dopravu do místa pobytu si zajistí každý 
individuálně a při příjezdu zaplatí 2.000,‐ Kč.

V pondělí 2. srpna kolem 16. hodiny jsme se 
sešli v klubovně chalupy u Supa, kde nás přivítali 
manželé Pavla a Petr Strnadovi a seznámili nás 
s denním režimem. Pak jsme se postupně 
ubytovali a po prohlídce chalupy s překrásnou 
vyhlídkou na nejvyšší vrchol Orlických hor jsme 
se sešli v jídelně u večeře. 

Druhý den ráno nás přivítalo sluníčko 
a polojasná obloha. Při snídani jsme se rozhodli 
k návštěvě Velké Deštné v nadmořské výšce 
1115 m, kde byla v roce 2019 postavena 
rozhledna. Protože výstup byl poměrně 
náročný, někteří starší se rozhodli pro pěší 
prohlídku obce. 

Po večeři jsme se opět sešli v klubovně, 
ale po náročném dni jsme se unaveni rozešli již 
v 21 hodin.

Ve středu 4. srpna nás bohužel přivítala 
zatažená obloha a drobný déšť. Rozhodli jsme se 
proto k odpočinku a prohlídce okolí chalupy. 
Někteří odjeli do nedalekého Sedloňova 
k návštěvě Arboreta. Odpoledne se počasí 
zlepšilo a objevily se i hřejivé paprsky sluníčka, 
proto jsme se rozhodli, že ve 14 hodin odjedeme 
do obce Jedlová a v hotelu Start si pochutnáme 
na smaženém pstruhu, kterého si sami ulovíme. 

Po večeři jsme se opět sešli v klubovně, kde nás 
pan Strnad uvítal slivovicí a griotkou. Zábavu 
tentokrát umocnil náš Standa hrou na klávesy 
a při jeho melodiích jsme si rádi zazpívali. 

Velmi smutné ráno nastalo ve čtvrtek. Bylo 
mlhavo, pršelo a ochladilo se. Po snídani se dalo 
vyjít pouze v teplejším oblečení a s deštníkem. 
Proto většina z nás strávila dopolední čas 
na pokojích. I když odpoledne se počasí příliš 
nezlepšilo, někteří odjeli do Nového Města n/M. 
prohlédnout si zámek, jiní do Neratova navštívit 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, protože se 
od poslední naší návštěvy částečně změnil: obě 

věže mají kopule a jsou přístupné.
Po večeři jsme se opět sešli v klubovně a strávili 

příjemný čas s krásnými melodiemi. Blížila 
s e  b o h u ž e l  d o b a  n a š e h o  n á v r a t u , 
proto posezení netrvalo do pozdních večerních 
hodin.

V pátek před snídaní jsme s paní Strnadovou 
srovnal i  účty  za  konzumované nápoje 
a na snídani již přišli všichni připraveni k návratu 
do svých domovů. Po snídani se s námi manželé 
Strnadovi rozloučili a popřáli šťastnou cestu 
domů. 

Po našem návratu ještě proběhla mailová 
korespondence, kterou jsme manželům 
poděkovali za pobyt v chalupě U Supa 
a v odpovědi nám na oplátku od nich přišlo milé 
přání dobrého zdraví a pozvání k další návštěvě.

Zdeněk Jiránek

Odpolední	čaje 

5. akce Klubu seniorů Butoves
Butovanka, 13. srpna 2021
První letošní čaje se konaly netradičně v pátek. 

A to v pátek třináctého. Podle tradice 
to nepřináší prý nic dobrého, pro nás však byl 
tento den velmi šťastným, protože po dlouhé 
době jsme si mohli opět zatančit. I když horké 
letní odpoledne lákalo některé k vodě, jiné 
k dosušení otavy, přednost sejít se s přáteli 
a zatančit si dalo 32 příznivců dobré zábavy, 
které v 15 hodin úvodní znělkou přivítal náš 
oblíbený hudebník Standa. 

Jako vedoucí klubu seniorů jsem měl velkou 
radost, že jsem konečně mohl všechny přítomné 
přivítat na našich tradičních čajích. Úvodem 
jsem jako tradičně připomněl historické události 
srpna: rok 1944 Slovenské národní povstání, 
rok 1945 svržení atomové bomby na Hirošimu, 
rok 1968 okupace naší republiky vojsky 
Varšavské smlouvy, rok 1997 tragická smrt 
princezny Diany a rok 2000 katastrofa ponorky 
Kursk – bohužel samé tragické události. 
Radostnou srpnovou událostí je 13. srpen 2021 
– můžeme tančit.

A pak už Standa krásnou polkou pozval 
přítomné na parket. Ale ani další valčík nikoho 
nezvedl ze židlí – jako bychom nevěřili, že je 
opravdu dovoleno tančit. Teprve při následující 
taneční sérii se dva páry osmělily parket 
vyzkoušet. Pak už se rozjela tradičně dobrá 
zábava. 

Zdeněk Jiránek

Odpolední	čaje
6. akce Klubu seniorů Butoves 
Butovanka, 28. srpna 2021 
 Horké letní odpoledne minulých odpoledních 

čajů v následujícím týdnu vystřídalo sychravé 
a chladné podzimní počasí. Předpoklad, 
že takové počasí negativně ovlivní návštěvnost 
dnešních čajů se naštěstí nepotvrdil. Sluníčko, 
které občas vykouklo z temných mraků, nakonec 
přilákalo 38 příznivců dobré zábavy. Důkazem 
toho, že se odpolední čaje vracejí k zažité tradici, 
je to, že v 16 hodin zazněl sálem překrásný waltz, 
který se stal hymnou našeho klubu. V 17 hodin 
j s m e  b y l i  s e z n á m e n i  s  p r o g r a m e m 
připravovaného výletu do Mělníka.

Zdeněk Jiránek
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