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Obnova aleje k Lískovicím

Nové posezení 2
nejen pro
turisty

Obecní

zastupitelstvo
v Šaplavě se ve svém rozhodnutí zavázalo obnovit
část historické aleje ve svém
vlastnictví
u
komunikace III. třídy ve směru
ze Šaplavy do Lískovic.
V dubnu tohoto roku proběhlo
zpevnění
silnice
s rozvozem štěrku těžkou

technikou. Obnova aleje
byla naplánována na podzim, a to výsadbou 80 nových stromků, které nahradí
staré ovocné stromy a nevábně vypadající náletové
křoví.
Odrůdy ovocných
stromů chtěli nahradit stejnými odrůdami, které zde vyrůstaly po desetiletí. Tedy
původními historickými odrůdami, které po léta vyrůstaly
v této oblasti, např. Holovouský malináč, Karešova, Katinka atd. Výsadba nové
aleje
byla
dokončena
v pátek 11.11. formou brigády místních občanů za pomoci dobrovolných pracovní-

ků pražské pobočky T-Mobile
a za odborného dohledu zaměstnanců
firmy
„Zahradnictví
Květ
s.r.o.“
ze Stračova. Všichni si zaslouží poděkovaní za dobrovolné zapojení do akce. Obnovení aleje bylo realizováno
v historicky dochovaném pojetí s ohledem na zachování
důležité sítě krajinných prvků.
Těchto hodnot si dlouhodobě
váží společnost ČEZ, která při
své Nadaci v grantovém programu Stromy poskytla obci
částku přes sto tisíc korun
na uskutečnění
této akce.

Slovo starosty obce...
Povinná kontrola kotlů
na tuhá paliva

3

Vážení

spoluobčané, vážení chalupáři,
nadchází čas bilancování
práce obecního zastupitelstva za letošní rok.

Předvánoční
4
akce v nejbližším okolí

Rok 2016 byl rokem, kdy
naše pozornost byla zaměřena především na opravy
a údržbu
majetku obce.
Za pomoci RD Králíky a ZD
Bašnice jsme opravili místní
komunikaci v našem katastrálním území do Lískovic,
nástřikem asfaltovou emulzí
a zasypáním drobnou drtí
byla opravna cesta ke hřbitovu a ulička u vodárny. Vyspravena byla cesta do bývalého RD. Ve spolupráci se
SUS cestmistrovským okrs-

kem Kopidlno byly opraveny
tři vpustě do místní kanalizace. Dále bylo pročištěno
á 300 metrů odpadní kanalizace. Rozšířeno bylo veřejné osvětlení. Pro projíždějící
cyklisty bylo zhotoveno odpočinkové
posezení
u „Žalmaňáku“. V rámci obnovy zeleně byla obnovena
alej podél cesty do Lískovic.
Viz článek výše.
V příštím roce plánujeme
opravu požární nádrže, zhotovení obecního praporu
a další údržbu obecního
majetku.
Vážení přátelé,
v příštím roce oslaví místní
SDH 125. výročí svého založení. Při této příležitosti bychom chtěli uskutečnit další
Setkání bývalých rodáků

a přátel Šaplavy. Oslavy by
měly proběhnout 8. července 2017. Již nyní se na Vás
obracím s prosbou a žádostí
o informování svých příbuzných, případně o předání
adres obecnímu úřadu Vašich přátel, abychom je mohli včas pozvat.
Závěrem mi dovolte, abych
Vám všem jménem obecního zastupitelstva a jménem
svým srdečně poděkoval
za práci pro naši obec v roce
2016. Přeji Vám klidné
a
spokojené
Vánoce
a do nového roku 2017 mnoho pevného zdraví, osobní
a rodinnou pohodu, hodně
pracovních úspěchů a ať
naše Šaplava dále vzkvétá.

Váš starosta
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Usnesení zastupitelstva
Usnesení z 13. veřejného zasedání obecního
zastupitelstva
ze dne 18. 08. 2016:
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.

1/ Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
rozpočtové
opatření
č. 3/2016, 4/2016.
2/ Obecní zastupitelstvo schvaluje zhotovení posezení u Žalmaňáku.

stvo schvaluje pokácení 12 ks přestárlých
stromů v aleji k Podlesí.

3/ Obecní zastupitelstvo schvaluje podání
žádosti o dotaci z POV
Královéhradeckého
kraje na opravu požárUsnesení ze 14. veřejní nádrže.
ného zasedání obecního zastupitelstva ze 4/ Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočdne 20. 10. 2016:
tový výhled na období
1/ Obecní zastupitel2018—2020.
stvo bere na vědomí
rozpočtové
opatření
č. 5/2016, 6/2016.

3/ Obecní zastupitel- 2/ Obecní zastupitelstvo schvaluje zhotove- stvo schvaluje finanční
ní obecního praporu.
dar MŠ Ohnišťany
ve výši 2000 Kč.
4/ Obecní zastupitel-

Společenská rubrika
Narození nového občánka:
„Hledejte potěšení
v dětech, dopřejte
dětem, aby se mohly
potěšit s vámi, a bez
odkladů užívejte
každou radost.“

Únor 2016 Natálie Štrumpfová
Životní jubileum:
Září 2016 Bučková Zdeňka
Září 2016 Fučíková Zdeňka
Říjen 2016 Flégl Zdeněk
Říjen 2016 Voborníková Ludmila
Prosinec 2016 Sucharda Jaroslav

Vítání nového občánka
V neděli 16. 10. 2016 jsme opět mohli
přivítat dalšího šaplavského občánka,
a to Natálii Štrumpfovou, která se narodila
9. února roku 2016. Vítání bylo pro zástupce obce velmi milé, neboť slavnost
zpříjemnila recitace veršů a vystoupení
místních dětí.

Seneca Lucius
Annaeus

Posezení pro turisty a cykloturisty
Po

Nové posezení
u rybníčku

zdařilé opravě
rybníčku „Žalmaňák“
se zde někteří turisté
zastavovali, aby se
podívali na klidnou
hladinu rybníčku, která
je lemovaná kostkami
z pískovce. A tak bylo

u rybníčku koncem
měsíce srpna dokončeno nové posezení
s přístřeškem. Bylo
vyrobené
na míru
místním podnikatelem
tesařem Petrem Fučíkem a bude sloužit
turistům a cykloturis-

tům, kteří budou projíždět obcí a budou
hledat místo k odpočinku po dlouhé cestě
či budou upoutáni pohledem na toto magické místo obce.
Michal Habich
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Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva do 31. 12. 2016,
zpřísnění podmínek pro provozování
Podle

ustanovení
§ 17 odst. 1 písm. h)
zákona o ochraně
ovzduší je každý majitel spalovacího zdroje
na pevná paliva o jmenovitém
příkonu
10 až 300 kW včetně,
který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní
soustavu (běžné domovní kotle), povinen
provádět
jednou
za dva roky kontrolu
technického
stavu
a provozu tohoto zdroje. Podle ustanovení
§ 41 odst. 15 zákona
o ochraně ovzduší
musí první kontrola
proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016.
Majitelé malých kamen do 10 kW
(krbová kamna, i ta
Leden 2017

s
výměníkem
pro
ohřev vody do radiátorů), kuchyňských kamen — sporák, kamínka typu Petry atd. se
tato povinnost nevztahuje.
Kdo je oprávněn provádět kontrolu kotle?
Kontrolu je oprávněna
provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem
oprávnění k instalaci,
provozu a údržbě. Seznam
oprávněných
osob pro zajištění
technické
kontroly
technického
stavu
a provozu kotle je
možné získat u jednotlivých výrobců kotlů
na jejich webových

stránkách nebo lze využít seznam odborně způsobilých osob, který je
průběžně
doplňován
o nově proškolované osoby výrobci kotlů na odkaze
http://www.aptt.cz/
opravneni-ozo.php (dále
je
seznam
vyvěšen
na úřední desce obecního
úřadu v Šaplavě).
Povinnosti pro
Michal Habich majitele kotlů
na tuhá paliva
ukládá zákon
„Případné nepředložení toho- č. 201/2012 Sb.
to dokladu je přestupkem dle
zákona o ochraně ovzduší,
který je možné sankcionovat
až do výše 20.000 Kč, jde-li
o fyzickou osobu nepodnikající (srov.ust.§23 odst. 1 písm. )
ve spojení s ust. § 23 odst. 2
zákona) anebo až do výše
50.000 Kč, jde-li o podnikající
fyzickou osobu nebo osobu
právnickou.“

povinnost předložit každé 2 roky, na základě požadavku Městského
úřadu v Novém Bydžově, revizi domácího kotle na tuhá paliva

Leden 2018

ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy

Září 2022

od této doby už nebude možné provozovat kotle nižších emisních tříd
(klasické prohořívací a odhořívací kotle typ např. Viadrus, Herkules
U 26, Dakon FB a další — splňující 1. a 2. emisní třídu).

„Povinnost
zajistit první
kontrolu kotle
se týká všech
kotlů, tedy
i těch, které
budou
nainstalovány
i v letošním
roce 2016.“

Střípky z obecní kroniky...
Květen 1887 Červen 1913
„Občané přenechávají
pozemky pro stavbu
silnice a vícetolik, kolik
třeba bude...“

„Pan Václav Pulec, dlouholetý starosta, který byl po 27 let starostou, se
vzdává svého úřadu. Za obecního
starostu zvolen František Havelka…“
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NOVÝ BYDŽOV
KANTOŘI — vánoční koncert
17.12. 2016 19:00, Jiráskovo
divadlo
Vánoční koncert novobydžovské folkové legendy.
REGIOBAND — pop rock
koncert
20.12. 2016 19:00, Jiráskovo
divadlo
Žákovsko-studentský orchestr z Královéhradeckého
kraje pod taktovkou Stanislava Horáka. Jako host Petr
Macháček.
Česká mše Vánoční
24.12. 2016 23:59
Spolek Laurentius a Římskokatolická farnost — děkanství Nový Bydžov Vás zvou
na Českou mši vánoční.
KANTOŘI — Štěpánský
koncert
26.12. 2016 17:00, Jiráskovo
divadlo
Vánoční štěpánský koncert
oblíbené folkové kapely.
HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
Společný koncert Ratibora
a Vesny a ZUŠ Hořice
6.12. 2016 19:30
Koncert tradičních hořických
hudebních spolků.
Spirituál Kvintet
16.12. 2016
Koncert
Vánoční chrámový koncert
27.12. 2016 18:00
Kostel Narození panny Marie
v Hořicích
Výtěžek bude věnován Vanesce trpící nemocí motýlích
křídel.
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Předvánoční akce
v nejbližším okolí….
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