
Souhrn	usnesení	zastupitelstva	obce	Butoves
21. zasedání zastupitelstva 23. 8. 2022
 Přidělení dotace ve výši 30 000, Kč Zdeňku Jiránkovi, Butoves č.p. 16, pro Klub seniorů Butoves (výlet, rozšíření posezení u táboráku o hudbu, ozdravný pobyt v Lázních 

Bělohrad).
 Poskytnutí dotace ve výši 50.000, Kč Jednotě, spotřební družstvo Nová Paka IČO: 00032140, Kotíkova 1817, Nová Paka – prodejna COOP Butoves (na mzdové 

náklady a platbu energií).
 Kupní smlouva na pozemek p. č. 153/14 v k. ú. Butoves s firmou České dráhy, a.s., IČO: 70994226 za 40 000 Kč (výstavba chodníku).
 Rozpočtové opatření č. 4/2022. Vyrovnané rozpočtové opatření ve výši 215 516 Kč, které na straně příjmů obsahuje vyšší daňové výnosy a kompenzační bonus. 

Ve výdajích jsou finance na stavbu chodníku, radlice se závěsem na traktůrek a vozík pro hasiče.
 Výjimka ze směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na výstavbu obecní garáže. (V současné době jsou hotové základy, základová deska a vyzděny zdi 

garáží. Nyní se budou objednávat panely na střechu, vybudování věnce a společná elektroinstalace. Doposud obec na svou garáž vynaložila 90 445 Kč).
 Finanční dar ve výši 6 000, Kč pro Oblastní charitu Jičín IČO: 73633755 na poskytování sociální služby „pečovatelská služba“.
1. ustavující zasedání zastupitelstva dne 18. 10. 2022
 Zvolení jednoho místostarosty obce Butoves.
 Zastupitelstvo obce Butoves v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce 

starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn od 1. listopadu 2022.
 Starostou obce Butoves zvolen Bob Šviha.
 Místostarostou obce Butoves zvolen Bohumil Zach.
 Zastupitelstvo obce Butoves zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a kulturní výbor. Všechny výbory tříčlenné.
 Zastupitelstvo obce Butoves odložilo volbu předsedy finančního výboru na další jednání zastupitelstva.
 Předsedou kontrolního výboru zvolen Jaromír Kolář.
 Předsedkyní kulturního výboru zvolena Iveta Nyčová.
 Členy kontrolního výboru zvoleny Jitka Švihová a Dagmar Benešová.
 Členy kulturního výboru zvoleny Jitka Švihová a Kateřina Hyršalová.
 Stanovena odměna za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 19 000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení 

do funkce starosty.
 Stanovena odměna za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 2 000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení 

do funkce místostarosty.
 Stanovena odměna za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru zastupitelstva ve výši 2 000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce 

předsedy výboru.
 Stanovena odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1 250 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení 

a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
 Zastupitelstvo obce Butoves souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanovilo, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva 

obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Toto usnesení nabývá účinnosti dnem jeho přijetí. 
 Vyrovnané rozpočtové opatření č. 6/2022 ve výši 66 2790 Kč. Na straně příjmů obsahuje vyšší daňové výnosy. Ve výdajích je navýšení o odchodné, které se dle zákona 

vyplatí místostarostovi a plat uvolněného starosty do konce roku. 
 Starosta Bob Šviha pověřen vypracováním měsíčních výkazů své práce od 1. 11. 2022.
 Starosta Bob Šviha pověřen vypracováním přehledu výdajů obce vyšších než 10 000 Kč mezi zastupitelstvy, jako podklad pro jednání zastupitelstva.

Úvodní	slovo	starosty
Vážení spoluobčané, 
rád bych poděkoval všem, kteří přišli k volbám 

do zastupitelstva obce a dali nám svůj hlas. Poslední 
čtyři roky jsem vykonával funkci starosty, jak nejlépe 
jsem mohl. Řada občanů to ocenila a svůj názor 
vyjádřila ve volbách. Práce starosty je velmi časově 
náročná a při souběhu s civilním zaměstnáním je 
obtížné vykonávat ji tak zodpovědně, jak je mojí 
představou. Proto jsem se rozhodl požádat 
zastupitele o schválení „uvolnění“ pro funkci 
starosty. Zastupitelé můj požadavek schválili. 
Od 1. listopadu 2022 jsem tedy starostou 

uvolněným, který kromě své hlavní funkce, 
administrativních činností, jednání s úřady 
a spolupracujícími organizacemi, zastane i provoz 
ČOV a další prospěšné činnosti a služby, vedoucí 
ke spokojenosti občanů. Neváhejte se na mě obrátit 
se svými návrhy a požadavky, co vše je třeba v obci 
zlepšit nebo opravit. Můžete mě kontaktovat 
na telefonním čísle: 603 979 551 nebo emailu 
obec@butoves.cz. 

Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva 
byl zvolen místostarostou pan Bohumil Zach. 
Předsedou Kontrolního výboru pan Jaromír Kolář. 
Kulturu v obci bude organizovat paní Iveta Nyčová. 
Předseda Finančního výboru zatím zvolen nebyl.

V minulém volebním období se nám podařilo 
ukončit investice, které jsme uskutečnili většinou 
za využití dotací. Nové zastupitelstvo bude 
pokračovat v  naplánovaných projektech. 
V listopadu začne stavba chodníku pod tratí, 
dokončuje se stavba garáže, připravujeme 
rekonstrukci Butovanky a chodníku nad tratí.

Vše, co pro Vás obec dělala, by mělo fungovat 
i dále. Jde například o finanční příspěvky 
pro aktivity dětí, neplacení poplatku za psy 
a popelnice a také bude stále v naší obci dotované 
stočné.

Bob Šviha
starosta obce

Ohlédnutí
Memoriál	Broňka	

Lalouška	
Další akcí SDH Butoves byl Memoriál Broňka 
Lalouška v Žereticích 20. srpna. Kolem poledne 
jsme naložili veškeré potřebné vybavení na auto 
a jako správní sportovci vyrazili na kolech. Už to 
bylo samo o sobě pro některé členy velkým 
sportovním výkonem. Za pěkného počasí dorazilo 
deset družstev mužů, tři ženská a tři dětská 
družstva. Po velmi dobrém výkonu jsme brali páté 
místo se ztrátou pouhých dvou vteřin na třetí. 
Sestava družstva: B. Zach, B. Šviha, T. Šviha, 
V. Kerda, M. Havelka, J. Kolář, J. Volek. Děkujeme 
všem fanouškům, kteří nás přijeli podpořit, bylo to 
fajn.

 Milan Havelka

Narozeniny	členů	

Klubu	seniorů	Butoves
11. akce KSB 
Butovanka, 24. června 2022 
Stalo se již tradicí, že se scházíme, abychom 

společně oslavili narozeniny členů Klubu seniorů 

Butoves .  Tentokrát  j sem mohl  př iv í tat 

24 přítomných, kterým přišel k dobré náladě 

zahrát Slávek Kraus. Na tomto odpoledním 

setkání jsme popřáli hlavně pevné zdraví členům 

klubu narozeným v červnu a červenci a společně 

jsme se bavili. Sálem zněla píseň „Živijó, živijó“ 

a za potlesku všech přítomných jsme si připili 

na  zdrav í  př ipravenými  sk lenkami  v ína. 

Při melodiích Slávka Krause pokračovala družná 

zábava, během které jsme na sále přivítali také 

rodiče výčepního Frenkiho, kteří za ním přijeli 

z  H o l a n d s ka .  Z ávě re m  j s e m  p o d ě ko va l 

za chlebíčky a sladké zákusky, které na stůl 

připravily oslavenkyně, a všechny přítomné 

pozval na příští zábavu.
Zdeněk Jiránek

Putování	po	Butovsi
V neděli 16. října se u Butovanky sešlo sedm 
statečných organizátorů Butovského krosu, aby si 
sami vyzkoušeli  trasu, kterou připravují 
pro závodníky tradičního běhu. Nebylo naším 
cílem překonat rekord pana Čivrného, ale zjistit, 
jaké to je vypravit se po stopách tohoto závodu. 
Již u startu bylo jisté, že se nebude jednat o běh. 
Přinesli jsme si totiž košík na houby. 
Byla toho odpoledne krásná procházka po lese. 
A co myslíte, jak putování dopadlo? Cíl byl 
na zahrádce u Butovanky, kde jsme se nad sklenicí 
dobrého nápoje svými houbařskými úlovky 
pochlubili.
Děkujeme všem, kteří svůj volný čas věnují nejen 
sportu, ale také svým přátelům.

Za TJ Butoves Iveta a Radek Nyčovi

Připravované	akce
5. 11.  Čaje  Klub seniorů
18.11. Čaje  Klub seniorů
3. 12.  Mikulášská zábava  Klub seniorů
17.12. Čaje  Klub seniorů
20.11. Vánoční dílny Obec Butoves
26.11. Bowling TJ Butoves
27.11. Rozsvícení vánočního stromečku
29.12. Silvestrovská zábava Klub seniorů
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24.	Butovský	kros
9. 7. 2019 se za podpory obce Butoves uskutečnil 

24. ročník Butovského krosu a 14. ročník 
Memoriálu Karla Formánka. Za příznivého počasí 
se běhu zúčastnilo 128 běžců ve všech kategoriích, 
z toho 72 v dětských kategoriích. Trať letošního 
ročníku byla náročnější, ale všichni závodníci se s ní 
vypořádali bez jediného problému. Jako každý rok 
se i letos zúčastnil slušný počet Butováků. 
Butovského krosu se již tradičně zúčastnila také 
olympionička ze Sarajeva Blanka Paulů.

Celkovým vítězem s časem 31:31 se opět stal Jiří 
Č i v r n ý .  P o d r o b n é  v ý s l e d k y  n a j d e t e 
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. 

Letos po vyhlášení vítězů vystupovala kapela 
Hogo Fogo, se kterou si místní i přespolní tanečníci 
rádi zadováděli do pozdních hodin. 

Ve l ké  p o d ě ková n í  za  o p ravd u  k va l i t n í 
a  b e z p r o b l é m o v ý  p r ů b ě h  z á v o d u  p a t ř í 
jak sponzorům, tak i pořadatelskému týmu, který 
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 
tratí, za domácí a přívětivou atmosférou zázemí, 
tak i fanoušků, diváků a doprovodu za příjemně 

strávené odpoledne se sportem, občerstvením 
a muzikou. 

Za pořadatelský tým TJ Butoves Karel Formánek

Stolního	tenisu	mužů	
Do sezóny 2022  2023 jsme opět přihlásili dva 

 týmy mužů. První družstvo mužů bude bojovat 
v I. skupině regionálního přeboru, druhý tým je 
nasazen do III. sk. r. přeboru. První tým bude letos 
nastupovat v tomto složení: Hlawatschke Aleš, 
Grym Petr, Konůpek Lad. st. a Konůpek Lad. ml. 
Ostatní hráči budou bojovat v druhém týmu. 
Po krátké přestávce se hráči již během léta začali 
připravovat v Butovance. První tým zahájil sezónu 
na stolech v Libáni a v Jičíně. Druhý tým zahájil 
sezónu na domácích stolech s Popovicemi 
a Hořicemi v pondělí 3.10.2022 a v neděli 
9.10.2022.

Všem hráčům přeji hodně vítězných utkání v nové 
sezoně.

Ještě bych chtěl poděkovat za dobrou spolupráci 
Obci Butoves při zajišťování podmínek pro náš 
sport.

Hlawatschke Alfréd st.

Drakiáda	
V neděli 9. října jsme se sešli na hřišti u bytovky, 

abychom poprvé vyzkoušeli pouštět draky jinde, 
než na tradičním místě – Na Jezeře. Počasí nám 
přálo, vítr mírně vanul a slunce nám dopřávalo 
teplých paprsků. Pravé babí léto. Dobré znamení, 
že by se rodiny s dětmi mohly přijít podívat, co se to 
za bytovkou odehrává. Shodli jsme se, že toto místo 
je na akce pro děti nejlepší. Měli jsme možnost 
využít zároveň i hřiště.

Na stolech s posezením byly připravené vodové 
barvy, štětce, krepové papíry a další výtvarné 
potřeby. Bylo jisté, že se tentokrát nebudou draci 
jen pouštět, ale že si draky také vyrobíme. 

Draci sice létali jen chvílemi, spíše nelétali, 
ale nikdo nebyl zklamaný. Možná jen trochu 
tatínkové, kteří se hodně snažili, aby se právě ten 

jejich drak nad pole za bytovkou vznesl. Děti, 
ale i rodiče byli nadšení, že si tentokrát z drakiády 
odnesli vlastnoručně vyrobeného papírového 
draka a na závěr drakiády poseděli u ohně a opekli 
si špekáčky. 

Počet rodin, které se to odpoledne sešly, nikoho 
nemohl nechat na pochybách, že se stále umíme 
dobře bavit. Že je v naší obci tolik přátel, kteří 
se rádi setkávají a svým dětem chtějí dopřát, aby se 
společně scházeli při aktivitách, které rodiny 
v Butovsi stmelují. 

Iveta Nyčová

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.
Dítě musí mít trvalé bydliště v obci Butoves. 
Žádost je ke stažení na www.butoves.cz, 
případně si ji můžete vyzvednout v úředních 
dnech na úřadě.



dobrou přátelskou náladu a nebylo nikoho z nás, 
abychom si s chutí nezazpívali a přestali vnímat 
ubíhající čas. Teprve při písni „Nashledanou, 
nashledanou“ jsme si uvědomili závěr setkání. 
Opět jsme společně příjemně prožili další akci 
a těšíme se na ty příští.

 Zdeněk Jiránek

Úlibický	koláč
V pořadí již třetí letošní hasičskou soutěží 

pro naše mužstvo byl 23. ročník netradiční 
soutěže Úlibický koláč, který se konal 17. září 
v Úlibicích. Předpověď slibovala nepěkné počasí 
a ta se bohužel naplnila měrou vrchovatou. 
Za téměř vytrvalého deště dorazilo na hasičské 
klání deset družstev mužů, pět žen a jedno 
družstvo dětí. Družstvo SDH Butoves tentokrát 
soutěžilo v této sestavě: B. Zach, B. Šviha, 
R. Kuncl, V. Kerda, J. Kolář, O. Dobrocký, 
M. Havelka. Jen pouhá jedna vteřina nás dělila 
od bronzové medaile, ale čtvrté místo je 
v takové konkurenci velmi pěkné. Velké 
poděkování patří vedení obce za financování 
týmových triček členům SDH, kteří reprezentují 
naší obec.

 Milan Havelka

Stolní	tenis	TJ	Butoves
Ohlédnutí za loňskou sezónou i pohled 

do sezóny aktuální
Vážení Butováci, dovolte, abych několik málo 

informací ze života pinčesového klubu 
TJ Butoves poskytl.

V říjnu startuje nová soutěžní sezóna a před 
klubem je po loni dosažených metách nejedna 
výzva hodna překonání. Zejména v sekci 
mládeže došlo k několika změnám a posunům, 
které by měly i nadále zajišťovat postupné 
zlepšování a přibližování se cíli, tedy zapojování 
a postupné doplňování týmů v soutěžích 
dospělých. K plnohodnotnému dosažení cíle je 
v tuto chvíli ještě samozřejmě daleko, ale cesta 
je správná i když určitě ne jednoduchá.

Příprava na novou sezónu byla zahájena 
prakticky v návaznosti na ukončení té předchozí 
a junioři  pravidelný tréninkový proces 
absolvovali do konce června. Prázdniny byly 
méně protkané jednotlivými tréninky, ale pro 
členy mládeže byly k dispozici celkem tři týdenní 
kempy stolního tenisu, kde dva se odehrály 
v domácím prostředí Butarény a jeden 
v Hořicích v Podkrkonoší.

Kemp v Hořicích je profesionálně vedené 
sportovní soustředění, kterého se účastní hráči 
z celé ČR (v počtu 88 kusů) a vše se odehrává 
pod taktovkou extraligových trenérů. Tohoto 
kempu se naši hráči zúčastnili za výrazné 
finanční podpory TJ Butoves. Kempy v Butaréně 
jsou o “trošičku” méně profesionální a i účast 
ještě malinko za Hořicemi pokulhává, ale co 
není, může být… :) Teď vážně. Kempy v Butovsi 
proběhly celkem dva, jeden v červenci a druhý 
na konci srpna vždy od pondělí do pátku s tím, 
že ze čtvrtka na pátek svěřenci spali přímo v But
aréně. V souvislosti s tímto bych si dovolil 
vyseknout obrovskou poklonu a pochvalu 
provozovatelům Restaurace Butovanka, tedy 
Frenkiemu a Lence za oba dva týdny, kdy nám 
zajišťovali veškerý servis ohledně jídla a celého 
dalšího zázemí. Bylo doslova radostí v takové 
atmosféře a přístupu fungovat a v rámci 
jednotlivých tréninkových dnů byla vždy 
vyloženě příjemnost se těšit na obědové 
p ře stáv k y !  D ě ku j e m e .  N e m é n ě  ve l ké 
poděkování patří i všem dalším, kteří dokázali 
pro tréninkové skupiny vytvořit přímo domácí 
atmosféru a podmínky. V rámci obou těchto 
s o u st řed ěn í  by lo  mj .  v yu ž íván o  n ově 
vybudované sportovní hřiště i venkovní 
posilovací prvky. I z tohoto pohledu hodnotím 
p o d m í n k y  p ro  s p o r to v n í  s o u st ře d ě n í 
podobného charakteru, jako nebetyčně 
nadstandardní a bezkonkurenční.

Ovšem, tréninkové kempy do našeho oddílu 
přinesly nejen potřebné absolvování nácviku 
herních činností, ale i rozšíření celoroční 
tréninkové skupiny juniorů. Z účastníků 
jednotlivých kempů jsme tak doslova rekrutovali 
nové mladé hráče, kteří možná již v letošní 
sezóně zasáhnou do soutěžních utkání. 
Aktuálně trénujeme 2x/týden a na tréninky 

chodí až 10 hráčů stolního tenisu žákovské 
kategorie, což je mimochodem např. v měřítku 
okresu Jičín absolutní unikát! 

Jedním dechem je třeba dodat, že bychom byli 
velmi rádi, kdyby se mezi omladinou v Butovsi 
objevil nejeden zájemce o rozšíření našich řad a 
tím pádem i budoucí hrdý reprezentant obce 
Butoves a oddílu TJ. Jsteli rodičem synka, 
dcerky, které byste rádi s obecním znakem 
na prsou chtěli vidět reprezentovat v krásném 
a dynamické sportu jménem stolní tenis, tak 
neváhejte a zavolejte :) Začít je možné již v cca 
67 letech, ale ani pozdější zahájení pinčesové 
přípravy není nic, s čím bychom si nedokázali 
poradit. Zkuste se ozvat na tel. číslo: 607 679 584 
(Aleš Hlawatschke) a vše další domluvíme. 
Ozvěte se i v případě, že Váš junior potřebného 
věku dosáhne např. až od příští sezóny, abychom 
s ním mohli třebas dopředu předběžně počítat 
v rámci plánování pinčesové přípravky atd.

Samotná soutěžní sezóna bude proti loňskému 
roku pestřejší a také náročnější. V rámci 
okresních soutěží  družstev mládeže je 
TJ  Butoves přihlášena do soutěže žáků, 
ale i do soutěže dorostu, kde bude obec 
reprezentovat dokonce A i B tým. Zkušenější 
z juniorů budou objíždět i krajské turnaje 
jednotlivců a půjdeli vše dobře a budeli zájem, 
tak i očuchávačka turnaje celorepublikové 
úrovně proběhne. 

Další výzvy zcela jistě přinese sezóna samotná 
a až konkrétní průběh ukáže kam a jak se bude 
z pohledu mládeže TJ Butoves ubírat. Přejme 
si na startu hlavně pevné zdraví a co možná 
nejvíce odhodlání, motivace a radosti ze hry, 
což by mělo být to hlavní, abychom se chtěli za 
ten náš zelený stůl s pálkou v ruce stále dokola 
vracet.

Nelze opomenout družstva dospělých, kde A i B 
tým TJ Butoves nečekají žádné prochajdy 
v suchým triku… A tým bude pravděpodobně 
vrhat všechen um a síly k vyhnutí se bojům 
o záchranu v nejvyšší okresní třídě. V rámci týmu 
proběhly lehké generační obměny, kdy loňské 
stálice Aleše Hlawatschke a Petra Gryma doplní 
otec a syn Láďové Konůpkovi a B tým, který 
postoupil do třetí nejvyšší okresní třídy, bude 
hájit tzv. zbytek světa neboli všichni ostatní. 
Jmenovitě Míra Žďárský, Fredy Hlawatschke st., 
Leoš Jón, Vašek Zhouf a Honza Volek.

Děkujeme tedy dopředu všem za podporu 
našeho snažení a přejme si, abychom v právě 
zahájené sezóně slyšeli samé pochvalné ódy 
na jednotlivé týmy TJ Butoves. Přejme si také, 
aby i nadále byla Butaréna resp. Restaurace 
Butovanka parádní pinčesovou adresou, kam 
budou nejen domácí hráči, ale i hosté přijíždět 
za příjemnými sportovněkulturními zážitky. 
U hostujících týmů si samozřejmě přejme, 
aby krom opojné hořkosti z piva Krakonoš 
po utkáních v sobě nesli i co nejvíce hořkosti 
z porážek od domácích borců… :)

Děkuji za pozornost a v Butaréně někdy 
naviděnou!

Alda Hlawatschke

 Odpolední	čaje
12. akce Klubu seniorů Butoves
Butovanka, 1. července 2022 
Odpolední velmi tmavá západní obloha 

značila, že předpovídaná bouřka a silný déšť 
naruší návštěvnost naší zábavy. Ke spokojenosti 
pořadatelů se tak nestalo. Ve 14 hodin jsem 
na sále Butovanky přivítal  38 známých 
usměvavých tváří, těšících se na dobrou zábavu. 

Protože se jednalo již o naše 12. společné 
setkání, kterým jsme ukončili první pololetí naší 
činnosti, dovolil jsem si krátké ohlédnutí. 
Poprvé jsme se mohli  z  důvodu proti
koronavirových opatření sejít až 4. března 
letošního roku, kdy jsme oslavili narozeniny 
lednových, únorových a březnových členů 
a přijali nové členy. Následovala Josefská 
zábava, konaly se odpolední čaje, aprílová, 
pomlázková a čarodějnická zábava, májová 
zábava, narozeninové oslavy a vydařený zájezd 
do Lázní Libverda. V červnu se uskutečnily 
dokonce tři zábavy – klobouková, květinová 
a narozeninová. S dvanáctým setkáním je to 
celkem účast 459 příznivců, což je průměr 
na jednu zábavu 38 seniorů.

Taneční zábavu zahájil hudebník Standa 
tradiční svižnou polkou. Po druhé taneční sérii 
přišel k mikrofonu člen výboru Jirka Chládek, 
a b y  m i  z a  p ř í t o m n é  s e n i o r y  p o p ř á l 
k narozeninám. Všem bych rád za projevená 
přání, dárky a přízeň znovu poděkoval. 

Dalš í  družnou zábavu nenaruš i la  ani 
předpovídaná bouřka a silný liják. 

Během této zábavy jsme přijali další dva členy 
Klubu seniorů Butoves. Vážím si tohoto velmi 
přátelského prostředí.

Zdeněk Jiránek 

Odpolední	čaje	
a	narozeniny	členů

13. akce Klubu seniorů Butoves
Butovanka, 26. července 2022 
Po bouřkách a místy přívalových deštích 

začátkem týdne nás přivítalo sluníčko. Krásný 
den se změnil v tropické odpoledne a rtuť 
teploměru se vyšplhala nad třicítku. Takové 
vysoké teploty, my senioři, už trávíme raději 
v chládku domova. To byla asi příčina malé 

účasti na tomto odpoledním setkání. V 15 hodin 
po úvodní znělce hudebníka Slávka Krause jsem 
tentokrát přivítal pouhých 25 přítomných. 
Poděkoval jsem za sponzorskou pomoc 
místnímu obecnímu zastupitelstvu, díky které 
bude možné uskutečnit letos ještě spoustu 
za j ímavých akc í :  posezení  u  táboráku 
s opékáním selete, tradiční vítání podzimu 
u ohýnku s opékáním špekáčků, případně 
i jednodenní výlet Českým rájem. Dále nás 
čekají pravidelná setkání při odpoledních čajích. 

 Zdeněk Jiránek

Rožnění	selete
14. akce Klubu seniorů Butoves
3. srpna 2022 
První rožnění selete, které se konalo 6. září 

2019, se nám všem moc líbilo, proto jsme se 
po dohodě s provozovatelem panem Sykorou 
rozhodli, že se tato akce bude opakovat v září 
každoročně. Letos jsme se ale sešli teprve 
potřet í ,  protože  se  v  roce  2021 akce 
pro koronavirová opatření nemohla uskutečnit.

Chladné ráno 3. srpna bylo nesporně důkazem 
blížícího se podzimu, ale odpoledne nás 
po cestě k Butovance provázelo sluníčko. 
Přivítala nás vůně opékaného selete, které se již 
od 10 hodin otáčelo nad rozžhavenými uhlíky. 
Pod stanovým přístřeškem byly připraveny 
stolky a lavičky, důkaz, že se organizátor Jirka 
Chládek zhostil svého úkolu na výbornou.

Slávek Kraus svými melodiemi nejen zpříjemnil 
odpoledne, ale především zkrátil přítomným 
čekání na připravovanou dobrotu. V 15 hodin 
oznámil organizátor, že dosavadní opájení vůní 
opékaného masa můžeme nahradit dobrým 
pochutnáním. Na připravené tácky si každý 
nabral maso podle vlastní chuti a doplnil 
připravenými přílohami. Postupně jsme se 
všichni dobře nasytili a dobře se společně 
pobavili .  Dokonce si i  někteří zatančil i 
na poněkud drsném parketu. 

Celá odpolední akce se zdařila a všem se moc 
líbila. Velice děkujeme místnímu obecnímu 
zastupitelstvu za finanční podporu akcí Klubu 
seniorů Butoves.

 Zdeněk Jiránek

Odpolední	čaje
15. akce Klubu seniorů Butoves
Butovanka, 10. září 2022 
Sobotní odpoledne, půl třetí, a na sále kromě 

stálých účastníků manželů Mazánkových 
a připraveného hudebníka Standy, prázdné 
stoly. Co bylo příčinou? Nepříznivá předpověď 
počasí, změna programu, zábava místo 
plánovaného zájezdu do Kuksu, nebo změna 
jízdního řádu? Ale v 15 hodin po znělce klubu 
jsem přivítal 27 přítomných. 

Připomněl jsem události v měsíci září, které 
v historii ovlivnily vývoj naší země. Například rok 
1437, kdy byl dobyt hrad Sion a popraven 
poslední husitský předák Jan Roháč z Dubé. 
Přesně o 500 let později, tedy v roce 1937, 

zemřel první český prezident T. G. Masaryk. 
O rok později, v roce 1938, přijala naše vláda 
mnichovský diktát, což byl první krok k vymýcení 
české státnosti. Vzpomněl jsem také záhadnou 
a dosud neobjasněnou autonehodu, kdy v roce 
1992 přišel  o ž ivot odpůrce rozdělení 
Československa Alexandr Dubček.

Po zmínění historických událostí, jsme svoji 
pozornost zaměřili na činnost našeho klubu, 
na budoucí akce – vítání podzimu, odpolední 
zábavu a výlet po Českém ráji. 

Ještě dříve, než hudebník zahájil taneční 
zábavu, oznámil člen výboru Jirka Chládek, 
že díky dotaci  obecního zastupitelstva 
a na doporučení výboru klubu mohl zakoupit 
4 poukazy pro nejstarší členy Klubu seniorů 
Butoves na třídenní pobyt v Lázních Bělohradu. 

Pak už svižnou polkou hudebník Standa zahájil 
zábavu. Ani menší účast nevadila tomu, aby se 
brzy na sále vytvořila velmi příjemná přátelská 
atmosféra. V 16 hodin člen klubu Jirka Kubíček 
s partnerkou Mirkou Střihavkovou a dalším 
tanečním párem předvedli ukázku country 
tance. Jirka Kubíček vyjádřil ochotu tento tanec 
naučit případné zájemce. Tuto nabídku jistě na 
příštích čajích projednáme.

 Dobrá přáte lská  zábava vydržela  až 
d o  z á v ě r e č n é  z n ě l k y,  k t e r o u  j s m e  s i 
na rozloučenou společně zazpívali.

Zdeněk Jiránek

Posezení	u	táboráku
16. akce Klubu seniorů Butoves
Butovanka, 16. září 2022 
Přípravu této akce si tradičně vzal na svá bedra 

člen výboru klubu Jirka Chládek. Nakoupil 
dostatečné množství špekáčků, chléb, hořčici, 
papírové tácky a zajistil čepování piva v blízkosti 
ohniště. Patří mu za to dík!

Po prvních, velmi sychravých dnech začátkem 
tohoto týdne, se ve čtvrtek ráno na obloze 
dokonce objevilo sluníčko jako příslib, že se celá 
připravovaná akce, jako v minulosti, opět vydaří. 
Jaké však bylo zklamání, když po obědě obloha 
změnila hřejivou modř v nepříjemnou chladnou 
šeď, ze které se ve 13 hodin za podpory 
studeného větru spustil vydatný déšť a okolí 
ohniště změnil v blátivou kaluž. Nezbylo nic 
jiného, než se přestěhovat do Butovanky, kde se 
přípravy špekáčků ochotně ujala vedoucí 
pohostinství. Rázem se tak název dnešní 16. 
akce klubu změnil na Posezení v hospodě 
s  r o ž n ě n í m  š p e k á č k ů  p ř i  p í s n i č k á c h 
harmonikáře.

V 15 hodin přivítal 23 přítomných Jirka Chládek 
a vyjádřil politování nad nucenou změnou 
v plánech akce: „Připravila nás sice o dětskou 
radost – buřta si otáčet nad ohníčkem, ale 
věřím, že vám budou buřty připravené na rožni 
stejně chutnat.“ 

V šestnáct hodin přivítali přítomní potleskem 
přicházejícího harmonikáře Vendu Janečka. Ten 
brzy svými písničkami ještě více podpořil 
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