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Obecní vánoční strom
v Šaplavě již stojí...
O poslední
Oprava požár- 2
ní nádrže
u konce...

Oslavy 125.
výročí založení SDH

3

Předvánoční
4
akce v nejbližším okolí

listopadové
sobotě se členové Sboru
dobrovolných hasičů postarali o převoz a stavbu
nového obecního vánočního stromu. Strom pochází
z Ostroměře
a
ozdobou
bude
2. prosince od 16:00
hodin při slavnostním
rozsvícení.

Nebude chybět Mikuláš a vánoční punč.

Všichni jste
srdečně zváni!

Slovo starosty obce...
Vážení spoluobčané,
vážení chalupáři,
na poslední straně
našeho „Šaplaváčku“
je zamyšlení našeho
rodáka Vládi Voborníka. Jsou to slova,
která
i mě mluví
z duše a jistě nejsou
lhostejná žádnému,
kdo v naší obci žije a
snaží se dle svých
možností
pomáhat
při
zvelebování
Šaplavy. Stále je co
zlepšovat

a zkrášlovat, aby se
nám v naší obci líbilo, dobře žilo a rádi
se do ní vraceli.
Začíná čas adventu,
blíží se nejkrásnější
svátky a připravujeme se na příchod nového roku. Nezapomeňte proto ve svých
předsevzetích i na
naší obec, aby byla
příjemným domovem
pro nás i budoucí generace.

Děkuji Vám za práci
pro
naši
vesnici
v letošním roce a do
roku 2018 Vám všem
přeji mnoho pevného
zdraví, osobní a rodinnou pohodu, hodně štěstí a pracovních úspěchů.

Váš starosta.
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Usnesení zastupitelstva
Usnesení z 20. veřejného zasedání obecního
zastupitelstva
ze dne 07. 09. 2017:
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/ V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm.
e) zákona č. 183/2006
Sb., v platném znění,
zastupitelstvo
obce
Šaplava, po projednání, schvaluje Zprávu
o uplatňování územního plánu Šaplava.
2/ Obecní zastupitelstvo schvaluje pronájem obecního bytu
manželům Janě a Vác-

lavu Janotovým, mě- 1/ Obecní zastupitelsíční nájemné bylo stvo schvaluje rozpočschváleno
ve
výši tové opatření č. 8/2017.
1 900,-Kč.
2/ Obecní zastupitel3/ Obecní zastupitel- stvo schvaluje prodej
stvo schvaluje rozpoč- obecního pozemku p.č.
tové opatření č.7/2017. 87/1 o rozloze 40m2
firmě FAST CZ s.r.o.
4/ Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr 3/ Obecní zastupitelprodeje
pozemku stvo schvaluje snížení
st. parcela č. 87/1 úhrady za skutečně
v k. ú. Šaplava.
spotřebovanou el. energii v místní prodejně
Usnesení z 21. veřejo 5000,-,z důvodu zaného zasedání obecchování provozu proního
zastupitelstva
dejny.
M.H.
ze dne 12. 10. 2017:

Společenská
rubrika

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (20. a 21. 10.
2017)
Do seznamu oprávně-

Životní jubileum:
Řijen - Lukscheiterová Eva
„Přítel je člověk,

Prosinec - Janotová Jana

který zná
melodii tvého
srdce, který ti ji
předzpívá když ji

Zlatá svatba:
Říjen - Ludmila a Miloslav
Voborníkovi

zapomeneš.“
Albert Einstein

Všem upřímně
gratulujeme

Oprava požární nádrže

ných voličů bylo zapsáno 102 (do zvláštního
seznamu 2 voliči), voleb
se zúčastnilo 66 občanů, 66 hlasů bylo platných. Výsledky dopadly v žebříčku podle počtu nejvíce hlasů takto:
1. ANO 2011 — 28 hlasů

5. STAN — 4 hlasy
KDU-ČSL — 4 hlasy

2. Piráti — 7 hlasů

6. KSČM — 3 hlasy

3. ČSSD — 6 hlasů
7. Rozumní — 1 hlas
SPD T. Okamury — 6 hlasů
TOP 09 — 1 hlas
Realisté — 1 hlas
4. ODS — 5 hlasů

Po

zdařilé opravě
nádrže
„Žalmaňák“
byla obec postavena
před novou výzvou.
A to byla oprava požární nádrže ve středu
obce. Nejlevnější na-

Nově opravená požární nádrž ve
středu obce

bídku podala firma Stavoka
Kosice, která zde provedla
opravu ve stejném duchu
jako
u nádrže Žalmaňák.
Pískovcové kvádry ozdobily
boky nádrže. Každý se zde
může přesvědčit o kvalitě
dobře odvedené práce.
Michal Habich
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Vítězství šaplavských hasičů bylo ozdobou
oslav 125. výročí od založení sboru

Malá obec Královéhradeckého kraje Šaplava
měla v sobotu 8. července svůj největší den za
posledních pět let. Místní
sbor dobrovolných hasičů slavil 125. výročí
od svého založení již
od ranních hodin. Společně s ostatními sbory
z okolních obcí zahájili
oslavy průvodem celou
obcí a položením věnce
u pomníku obětem první
světové války.
Po příchodu průvodu
na víceúčelové hřiště
a po krátkém proslovu
starosty obce Františka
Šafky byl panem farářem
Pavlem
Rouskem
z Vysokého Veselí slavnostně požehnán nový
obecní prapor. Zde připomněl důležitost vytváření vzájemných vztahů.
„Tento prapor bude jako
symbol i budoucím generacím. Trvalou připomínkou sounáležitosti a pospolitosti,
společných
úkolů a cílů.“
Poté začalo soutěžní
klání všech hasičských

sborů v požárním sportu.
Vítězný pohár i Pohár
starosty obce nad svými
hlavami nakonec pozvedli „domácí“ hasiči.
Tento den byl také věnován rodákům a příznivcům obce Šaplava při
jejich druhém setkání
po 5. letech.
Po celý den byla nejen
pro rodáky otevřena budova bývalé školy s výstavou fotografií. Ve společenské místnosti se na
zeď promítala videoprezentace obce a její proměna od historie až po
současnost. Pro každého
bylo zde připraveno malé
pohoštění od šaplavských důchodkyň, které
se setkalo s velkým ohlasem. Rodáci zde mohli
vzpomínat na časy dávno minulé a vzhledem
k velké účasti se po
mnoha letech setkali
s dojetím se svými sousedy. K nahlédnutí byly
vystaveny pamětní knihy,
hasičské a obecní kroniky.
Celou upravenou obec
mohli zájemci prohlédnout jízdou v koňském
kočáru.

Slavnostní průvod obcí.

Část šaplavského týmu, který zajišťoval
perfektní servis a hladký průběh oslav.
Všem patří velké poděkování
Díky nevyplněné předpovědi deštivého počasí se
akce velmi vydařila a závěr oslav byl zakončen
taneční zábavou a velkým ohňostrojem.
Velké poděkování patří zastupitelům obce Šaplava a Sboru dobrovolných hasičů za vzornou přípravu, organizaci oslav, kteří se velkou měrou
podíleli na úspěšném zvládnutí akce, o které se
bude mluvit ještě hodně dlouho. Michal Habich

Střípky z obecní kroniky...
1548
„V této době byl
v Šaplavě dvůr a okolo
hojně rybníků. Rybníky
se jmenovaly Rybník,
Rybníček, Vrbovec, Kárník a další…

1853
„podává řídící učitel Jan Malát stížnost
a prosbu k milostivé vrchnosti o zvýšení platu. Obě žádosti byly příznivě
vyřízeny. …“
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Adventní koncerty
v kostelíku sv. Jiří
v Loučné Hoře
9. prosince
Smyčcové kvarteto
UHK

Smyčcové
kvarteto
UHK bylo založeno roku
2014. V současné době
vystupuje ve složení Alena Hübnerová – 1. housle, Jan Pavlas – 2. housle, Jaromír Křováček –
viola a Diana Bartáková –
violoncello. Kvarteto působí pod uměleckým vedením pedagoga Univerzity Hradec Králové, Mgr.
Jaromíra Křováčka.
Repertoár kvarteta tvoří
skladby starých autorů,
skvosty klasiky i vlastní
aranže populární a filmové hudby a je neustále
doplňován o nové skladby, inspirované přáním
posluchačů.

19. prosince
Appendix
Vokální projekt Appendix byl založen roku 2008
jako vedlejší produkt hraní karetní hry BANG! Již
od prvních vystoupení je
heslem projektu „Dělejme
hudbu jinak a pro publikum“.
Sbor se svůj repertoár
snaží neustále ozvláštňovat nacvičováním žánrově širokého spektra skladeb a dále například hrou
na bomwhackers či pivní
flašky.
Vstupné jeden koncert
80 Kč, děti do 12 let
zdarma.
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Prolog k slavnostnímu ohňostroji při
125. výročí založení SDH Šaplava
a 2. Setkání rodáků a přátel obce
Šaplava
„V nadmořské výšce 251 metrů nad mořem, na rozloze 201 hektarů leží jedna z

nejmenších obcí okresu HK Šaplava. Za téměř 640 let, kdy se píše její historie se
pravda trochu změnila. Rozrůstala se, a zase zmenšovala a krásněla. Vždycky ale
byla příjemným domovem pro mnoho generací lidí, kteří se zde rodili, žili a umírali a kteří sem přicházeli a odcházeli. Když se řekne domov, představím si rodinu
a své přátelé a místo, kde se cítím bezpečně a kam se rád vracím. Takové místo
je Šaplava se všemi svými zákoutími, hezkými udržovanými místy," Matičkou,
Jánem, koupalištěm, Žalmaňákem, uličkami i mostem"........ a hlavně lidmi, kteří
tady žijí i těmi, kteří se do Šaplavy rádi vracejí.
Domov je místo, kde jsem se naučil hrát kuličky, domov je místo, kde je moje srdce. A ať přijíždím do Šaplavy z kterékoliv strany, vybaví se mně slova písně........
a tam leží víska, malá jako dlaň, malá, ale krásná. Bůh ji opatruj, tam jsem prožil
mládí, tam je domov můj...“
Autor: Vladimír Voborník

Předvánoční akce v Novém
Bydžově a okolí...
7. 12. 2017(čt) v 9.30 hodin – vánoční koncert pro seniory Humburky
7. 12. 2017(čt) v 17 hodin – školní žákovský koncert (Mikulášský) a výstavka VO
10. 12. 2017 (ne) v 16 hodin – Barešův ranč, dechový kvintet
12. 12. 2017 (út) v 17 hodin - vánoční galakoncert Jiráskovo divadlo (m. sál)
13. 12. 2017 (st) v 18 hodin – vánoční koncert Kulturní dům Lužec n/C
14. 12. 2017 (čt) v 9.30 a 10.30 hodin – vánoční koncert pro LDN Nový
Bydžov
14. 12. 2017 (čt) v 17 hodin – vánoční besídka ze tříd G. a Vl. Beňových
17. 12. 2017(ne) v 16 hodin – Barešův ranč, smyčcový orchestr
18. – 21. 12. 2017 vánoční výstava VO
18. 12. 2017(po) v 17
hodin – vánoční koncert
Husův sbor
20. 12. 2017(st) v 19
hodin – smyčcový orchestr,
host koncertu SKLENĚNKY
v JD

