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115 ( k 01. 01. 2014)

Obecní znak byl ukotven
na velký kámen
v prostoru křižovatky
směr Myštěves. Autorem
je kameník Petr Kyselo.
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Slovo starosty obce...

ážení spoluobčané, vážení přátelé a chalupáři Šaplavy.
Po loňských volbách do obecního zastupitelstva jsme před Vás
předstoupili s programem dalšího rozvoje a zvelebení naší obce na následující
období.
Dnes mohu konstatovat, že se nám většinu našich plánů podařilo splnit již
v tomto roce a tím jsme získali čas a prostor na další opravy a úpravy obecního
majetku. Velmi důležitou podporou při plnění vytčených cílů bylo získání dotace
z Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje na opravu malé vodní
nádrže „Žalmaňák“. Touto dotací se výrazně zvýšily naše finanční možnosti
a mohli jsme provést opravu rozlučkového místa a hlavního kříže na hřbitově,
nátěr sloupů veřejného osvětlení a úpravu prostoru dolní křižovatky k Myštěvsi.
V příštím roce plánujeme provedení kontroly a opravy kanalizačních vpustí
v obci, obnovy nátěrů plotu na hřbitově, střech čekáren a další údržbové práce.
Vážení přátelé.
Tento zpravodaj se Vám dostává do rukou závěrem roku 2015. Proto mi dovolte,
abych Vám jménem obecního zastupitelstva a jménem svým srdečně poděkoval
za pomoc při udržování čisté a upravené obce, což je kladně hodnoceno jak
návštěvníky Šaplavy, tak i projíždějícími turisty. Věřím, že se čistota
a upravenost před každým domem stane potřebou a sounáležitostí každého
občana a chalupáře naší obce. Každá i sebemenší pomoc je vítána.
Přeji Vám a Vašim rodinám klidné a pokojné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2016 hodně pevného zdraví, osobní a rodinné spokojenosti,
mnoho sil do nadcházející práce a naší Šaplavě její další rozvoj.
Váš starosta

* Š A P L A V Á ČE K *
Informace z MŠ Ohnišťany

V

Mateřské škole
Ohnišťany pracuji už
hezkých „pár let“
a protože za tu dobu
nebyl snad ani jeden rok
aby do školky nechodil nějaký ten
malý „šaplaváček“, určitě se hodí
alespoň pár větami přiblížit život
a dění v naší školce.
Jsme jednotřídní mateřská škola,
kterou navštěvují děti ve věku od
2,5 do 6 let, v případě odkladu
školní docházky jsou zde i děti
7leté. Kapacita mateřské školy je
24 dětí. V letošním roce navštěvuje
mateřskou školu 22 dětí, z toho 1 0
chlapců a 1 2 děvčátek. Scházejí se
u nás děti ze širokého okolí.

Zastoupení mají Staré Smrkovice,
Nevrátice, Chomutice, Tereziny
Dary, Šaplava a samozřejmě
i místní z Ohnišťan.
Provoz MŠ Ohnišťany je od 6:45
do 1 5:30 hod. O děti se stará pí.
ředitelka Tučková a pí. učitelka
Štanclová. Určitě bychom se
neobešli bez pomoci a spolupráce
pí. školnice Vraštilové a kuchařky,
kterou nám v současné době
zastupuje pí. Končická. Na stálé
místo kuchařky a zároveň vedoucí
školní jídelny je v současné době
vyhlášen konkurz.
Od září navštěvujeme s dětmi
„Plavecký kurz“ ve sportovním
areálu v Hořicích a v současné

době již začínáme plánovat, jaké
překvapení, dárky a vystoupení si
připravíme pro své blízké na
„Vánoční besídku“. I letos určitě
nezapomeneme pozvat důchodce
z Ohnišťan a okolí, na které se
vždycky moc těšíme.

Jana Štanclová

Usnesení zastupitelstva
Zveřejněny jsou upravené verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Úplná znění dokumentů jsou uložena v archivu obecního úřadu.
USNESENÍ ze 6. veřejného zasedání obecního
zastupitelstva ze dne 20. 08. 2015

U snesení ze 7. veřejného zasedání obecního zastupi
telstva ze dne 08.10. 2015

1 / Obecní zastupitelstvo v Šaplavě schvaluje členství
1 / Obecní zastupitelstvo v Šaplavě schvaluje rozv dobrovolném svazku obcí POCIDLINSKO a pověřuje
počtové opatření č. 4,5,6 a 7/201 5
starostu k podpisu Smlouvy o zřízení dobrovolného
2/ Obecní zastupitelstvo v Šaplavě schvaluje
svazku POCIDLINSKO.
provedení úprav na křižovatce k Myštěvsi a zmocňuje 2/ Obecní zastupitelstvo v Šaplavě schvaluje rozpočtové
starostu obce k podpisu smlouvy o díle s firmou OK
opatření č.v 8/201 5.
zahrady Nový Bydžov.
3/ Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o dílčí
kontrole hospodaření za rok 201 5.
4/ Obecní zastupitelstvo v Šaplavě schvaluje věcný dar
MŠ Ohnišťany ve výši 2000,-Kč.
N a roze n í n ové h o ob čá n ka
Oprava hlavního kříže na místním
Červenec 201 5* Rychetníková Adéla
hřbitově
Ž i v o tn í j u b i l e u m
Září 201 5* Kozlerová Olga
a přelomu června a července se opravy dočkala
Říjen 201 5* Zavadil Miroslav
socha hlavního kříže na místním hřbitově a místo
Listopad 201 5* Keračíková Hana
posledního rozloučení. U hlavního kříže odborná firma
Prosinec 201 5* Kozler Jaroslav
zapustila do země neviditelný obrubník a vysypala
R o z l o u či l i j s m e s e :
kačírek.
Říjen 201 5* Bartošová Vladimíra
Konečně kříž vytváří hlavní dominantu místu posledŘíjen 201 5* Haltr František
ního odpočinku.

Společenská rubrika
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* Š A P L A V Á ČE K *
Oprava malé vodní nádrže "Žalmaňák"
vě rozhodl požádat o dotaci z Pro- byla schválena dotace na opravu
gramu obnovy venkova. Žádost mu- vodní nádrže v Šaplavě ve výši
být
velmi
podrobně 540 000,-Kč. Obecní úřad tak velmi
a základě schváleného voleb- sela
děkuje krajskému úřadu za finanční
ního programu obce Šaplavy na léta
podporu a firmě Stavoka Kosice za
201 5–201 8 se v bodu "Oblasti techvelmi dobrou spolupráci při realizaci
nického zkvalitnění infrastruktury"
tohoto projektu. Zvláštní poděkování
obecní zastupitelstvo zavázalo propak patří panu Ladislavu Lednovi
vést opravu malé vodní nádrže "Žalza kamenickou práci.
maňák".
Po
transparentním
Jak se Vám provedení opravy líbí,
výběrovém řízení o provedení stavto už nechám na Vás. K dokonalosti
by byla cenově nejvýhodnější nabídka firmy Stavoka Kosice a.s. zpracována, doložena všemi potřeb- ještě chybí dostatek dešťové vody,
Celková cena se pohybovala těsně nými doklady, aby mohl tento projekt aby se rybníček "Žalmaňák" naplnil.
přes jeden milion korun, což dosa- krajský úřad podpořit mezi velkým Na základě letošních zkušeností
v
budoucnosti
voda
hovalo téměř výše ročního rozpočtu množstvím žádostí z obcí a měst bude
obce. Proto se Obecní úřad v Šapla- celého kraje. Po posouzení žádosti pravděpodobně velmi cennou
surovinou.

N

S p o lk y
Sbor dobrovolných hasičů

SDH v Šaplavě byl založen v roce 1892.

N

a jaře letošního roku se novým členem místního SDH stal Lukáš Zelenka. Již
při podepisování přihlášky do sboru projevil iniciativu pomoci místním hasičům ve
zlepšení materiálního vybavení. Vzhledem k tomu, že pracuje ve společnosti Veolia a.s., která svými minigranty
podporuje i činnost dobrovolných hasičů, ve spolupráci s vedením místního sboru a obecním úřadem podal žádost
o přidělení MiniGRANTU 201 5 pro šaplavské hasiče na zlepšení materiálního vybavení. Žádost byla kladně
vyřízena a hasiči získali finanční podporu ve výši 1 5 000,-Kč. Za tyto prostředky bylo pořízeno 8 souprav
pracovních oděvů, 8 triček a 1 ks hadice "C". Tím došlo ke zlepšení vybavení sboru a po loňském zakoupení
plovoucího čerpadla i ke zvýšení akceschopnosti jednotky.
Dne 3. října 201 5 utrpěl hasičský sbor v Šaplavě ztrátu svého člena, Františka Haltra. Nesmírně
obětavý, opravdový hasič tělem i duší. K uctění jeho památky se místní hasiči rozhodli uspořádat
pietní vzpomínku na místním hřbitově. V uniformách a průvodem obcí za účasti řady ostatních
občanů položili věnec na rodinném hrobě. Starosta SDH Jaroslav Gemsa ve své vzpomínce
na Františka Haltra vyzdvihl jeho činnost ve sboru.
Čest jeho památce!

Sřípky z kroniky a pamětní knihy...
Před 387 lety
Před 568 lety
Ves vlastnil Jan Šaplavský až do
roku 1 454 .

Issue 1

Byly konfiskace panství a majetkové
přesuny. Značnou část koupil
Albrecht z Valdštejna, k jehož panství
patřila i Šaplava, neboť mu ji Marie
Magdalena Trčková prodala.

Před 273 lety
V zimě několikrát procházela
Šaplavou pruská vojska. Byl
nedostatek potravin, lidé a pekaři
pekli pouze malé chlebové bochánky.
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***AKCE V N E J B LI ŽŠ ÍM O KO LÍ***
Ad ve n tn í kon ce rty 2 0 1 5 v koste l íku sv. J i ří v Lou čn é H oře
Každou adventní sobotu od 1 7:00 hod.
28.11 . Ondřej Hromádko (varhany), Lucie Strejcová (zpěv), Diana Bartáková (violoncello)
5.1 2. Smyčcové kvarteto UHK
1 2.1 2. PPS (akustický bigbeat)
1 9.1 2. Campanula (pěvecký soubor)

Nebojme se moderních technologií

V

pátek 30. října se ve společenské místnosti v bývalé škole konala
první přednáška z cyklu Nebojme se moderních technologií. Cílem tohoto
sezení bylo návštěvníkům srozumitelně přiblížit, co se skrývá uvnitř
počítače, a co je potřeba, aby počítač spolehlivě fungoval. Zároveň jsem
chtěl zjistit, zda by o podobné populárně-vzdělávací akce byl zájem.
V první části přednášky byly popsány základní hardwarové součásti počítačů, aby si
mohl každý udělat představu, jak jednotlivé části vypadají a jaké jsou jejich funkce.
Dále jsme si popsali rodinu operačních systém Windows, představili různé technologie připojení na internet.
Následovaly kapitoly o internetových prohlížečích, emailové poště a poštovních klientech, které práci s poštou
usnadní a zpříjemní. Zmíněny byly i moderní komunikační prostředky, on-line komunikátory, sociální sítě a celkově
i mobilní telefony a chytrá zařízení, které jsou nedílnou součástí naší doby. Teoretickou část přednášky uzavřela
kapitola o zabezpečení. Na několika příkladech jsme se pokusili vysvětlit si různá rizika a hrozby. A zároveň všechny
uklidnit, že není třeba žádná panika a strach při práci s počítačem. Základem práce s počítačem a internetem je mít
trochu obezřetnosti, nejprve číst a teprve poté klikat :)
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se zúčastnili našeho sezení a povídání. Na závěr jste vyplnili krátký
dotazník, za což Vám velice děkuji a chtěl bych Vás seznámit s výsledky. Většině z Vás se přednáška líbila a rádi by
si to zopakovali. Pro bylo 1 2 z 1 3 zúčastněných. Horší už to bylo se srozumitelností. Proto bych rád příště přidal
i nějaké praktické ukázky. No a jaká tedy jsou vítězná témata. Shodně po šesti hlasech získaly kapitoly Windows 1 0
a Multimédia. Tato témata jdou krásně do sebe a budu se snažit, aby jejich ukázka byla co nejpoutavější.
Windows 1 0 je zcela jistě velmi zajímavý systém a pro mě jako běžného uživatele je i velmi pohodlný. Několik lidí
z obce už jej využívá také a zatím bez negativních ohlasů. A multimédia nás provází každý den, ať se jedná
o hudbu, video či fotografie. Nyní je naprosto běžné poslouchat rozhlas nebo sledovat televizi. Ale všechny ty věci
kolem vás skýtají mnoho dalších funkcí, tak proč jich nevyužít.
Proto Nebojme se moderních technologií a těším se na Vás dalším sezení.
Ing.Eduard Woidig

Šaplavské proměny 2015 v obrazech

Malá vodní nádrž "Žalmaňák" před a po opravě
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