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Výroční členská schůze
šaplavského hasičského sboru
Výroční členská schůze
Volby do
obecního zastupitelstva

2

Oslavy 100. let 3
vzniku československé republiky
v Šaplavě

šaplavských hasičů se uskutečnila v sobotu 24. listopadu 2018 v lískovické hospůdce. Zhodnocení roku
2018 a volba nového starosty sboru byly hlavním tématem schůze. Dobrovolně
odcházející starosta hasičů
Jaroslav Gemsa ve svém
proslovu rekapituloval celkem úspěšný rok 2018, poděkoval sboru za spolupráci
a popřál další velké úspěchy
v soutěžích, jako byly doposud.

akcí, tak i na poli hasičského
sportu.
Ke gratulaci
Liborovi Lebedovi se též
připojil ve svém diskusním
příspěvku i starosta obce
Šaplava František Šafka, který se bude těšit na další spolupráci obce s SDH, která je
na velmi vysoké úrovni.

Slovo starosty...
Vážení
spoluobčané,
vážení chalupáři,

Zástupci obce 4
Šaplava ve
Štrasburku

Novým starostou dobrovolných hasičů byl jednohlasně zvolen Libor Lebeda, který končícímu starostovi Jaroslavu Gemsovi
poděkoval za spolupráci
a čas, který obětoval pro
"život" sboru a popřál mu
pevné zdraví do dalších
let. Ve svém krátkém proslovu též vyjádřil naději,
že se sboru v dalším období podaří přilákat nové
členy a aby dál sbor výborně fungoval jak v na
"obecním" poli při pořádání společensko-kulturních

Nezadržitelně se blíží
konec roku 2018. Byl to
rok, kdy bylo zvoleno nové zastupitelstvo obce,
které bude chtít pokračovat v nastaveném trendu,
tj.
nadále
zlepšovat
vzhled naší obce, udržovat ji v náležitém pořádku, opravit co je třeba
a v neposlední řadě i něco nového vybudovat.
V příštím roce plánujeme
rozsáhlejší obnovu zeleně v naší obci. Na její

realizaci byl zpracován
projekt, abychom mohli
požádat
o
dotaci
z Královehradeckého kraje.
Dále bychom v rámci
úspor energie chtěli provést zateplení stropu
v budově bývalé školy.
Samozřejmě budou probíhat opravy a údržba
majetku v rámci možnosti
našeho skromného rozpočtu.
Vážení přátelé.
Začíná čas adventu, blíží
se nejkrásnější svátky
v roce 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.
Neustále je co zlepšovat
a i sebemenší Vaše pomoc je velmi cenná.
Děkuji Vám, jménem
obecního zastupitelstva
a jménem svým, za práci
pro
naši
vesnici
v letošním roce a do roku
2019 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 26. veřejného zasedání obecního
zastupitelstva
ze dne 13. 09. 2018:
Zveřejněny
jsou
upravené verze dokumentů z důvodu
dodrţení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů
podle
zákona
č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních
údajů v platném
znění. Úplná znění
dokumentů jsou uloţena v archivu obecního úřadu.

1/ Obecní zastupitelstvo v Šaplavě bere na
vědomí
rozpočtové
opatření č. 4, 5, 6
a 7/2018.
2/ Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej
části pozemku p.č.
156/14 díl a, v k.ú.
Šaplava, o výměře
58m2 za 50,- Kč panu
Petru Fučíkovi.

Ţivotní jubileum:

.Každý člověk

Adventní koncerty v
kostelíku sv. Jiří
v Loučné Hoře

3/ Obecní zastupitelstvo schvaluje darovací

Společenská
rubrika

„

smlouvu na finanční 21.08.2018.
dar ve výši 25 000,-Kč
Usnesení z ustavujícíza soutěž „Vesnice roho zasedání obecního
ku 2018“.
zastupitelstva ze dne
4/ Obecní zastupitel- 30. 10. 2018:
stvo schvaluje poskyt1/ Obecní zastupitelnutí finančního přístvo zvolilo do funkce
spěvku ve výši 2500,starosty obce Františka
do veřejné sbírky pořáŠafku.
dané SMSČR za účelem pomoci obci Pra- 2/ Obecní zastupitelmeny. Konání sbírky stvo zvolilo do funkce
bylo osvědčeno Kraj- místostarosty obce Jaským úřadem Zlínské- nu Štanclovou.
ho
kraje
dne

Koncerty se budou konat každou adventní
sobotu od 17.00
Program:
01.12. Tatiana Pernetová a Daniel Knut Pernet (varhany)

Červenec - Pich Miroslav

08.12. Jiří Stivín (flétny)

Listopad - Zejfartová Věra

15.12. Mackie Messer Klezmer Band
(klezmer)

Fučík Oldřich

dělá chyby, ale
jen hlupák u

Prosinec - Šafková Iva

nich zůstává“

Suchardová
Marie

Marcus Tullius
Cicero

Všem upřímně
gratulujeme !!!

22.12. Novobydžovský chrámový sbor a orchestr (Česká mše vánoční J.J.Ryby)
Vstupné: předprodej na OÚ Smidary
celý cyklus 280,- Kč
Na místě jeden koncert 80,- Kč
Děti do 12 let zdarma

Do volebního sezna-

mu bylo zapsáno 106
voličů a voleb se zúčastnilo 61 oprávněných voličů, což je o 8
voličů méně než v roce 2014. Celková volební
účast
byla
57,55%. Výsledky do
sedmičlenného

Volby do
obecního
zastupitelstva
obce Šaplava
dne 5. - 6. 10.
2018

zastupitelstva obce dopadly takto:
1.

František Šafka 56 hlasů

2.

Michal Habich 54 hlasů

3.

Ivana Čiperová 53 hlasů

4.

Dana Fučíková 51 hlasů

5.

Milan Fučík 49 hlasů

6.

Jana Štanclová 48 hlasů

7.

Jaroslav Gemsa 34 hlasů
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Oslavy 100. let vzniku
československé republiky v Šaplavě

K

vyhlášení samostatné Československé
republiky došlo 28. října
1918 v Obecním domě
v Praze. Republika, která povstala pílí českých
politiků i bojovníků na
frontách světové války
z popela rakouského
mocnářství a obnovila
sen o samostatnosti české. 100. výročí tohoto
zásadního zlomu v dějinách naší republiky si
připomněli občané obce
Šaplava v sobotu 27. 10.
2018. Od horní křižovatky byl veden lampionový

průvod až k pomníku
obětem z první světové
války. Zde zazněla státní hymna České republiky a následovala vzpomínka přednesená Michalem Habichem na
rok
1918
citacemi
z obecní kroniky o tom,
jaká byla před 100 lety
v obci atmosféra a těžká
doba. V krátkém proslovu starosty obce Františka Šafky se zavzpomínalo na hrdiny ze Šaplavy padlé v první světové
válce a na našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka, který má svou

Průvod obcí k pomníku obětem z první světové války
bustu na pomníku padlých.
Jako vzpomínka na prvního
prezidenta zazněla jeho
nejoblíbenější písnička „Ach
synku, synku“. Na závěr
oslav bylo pro všechny přítomné připraveno v budově
bývalé školy malé občerstvení.
Michal Habich

Vzpomínku z obecní kroniky na rok 1918 v Šaplavě,
měl ve svém proslovu kronikář obce Michal Habich

Střípky z obecní kroniky...
1918
„ Dne 29. října jsme v naší obci znovu zavěsili zvonek,
který po devět měsíců byl schován, aby nám jej nevzali na výrobu střeliva. Sejmuli
jsme jej 26. ledna 1918 v 11. hod.. Sejmuli jej František Stuchlík, František Havelka
a V. Ţalman. František Havelka jej měl uschovaný a památný den 29.10., kdyţ došel
telegram od Národní Rady, ţe byl náš stát prohlášen za samostatný, jsme jej znovu
zavěsili a zvonili. Národní výbor ujímá se vlády a nařizuje prozatimní zákony...…“
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AKCE
HRADEC KRÁLOVÉ
ALDIS
VÁNOČNÍ KONCERT
JAKUBA SMOLÍKA
09.12.2018 19.00, Vánoční koncert věčného
romantika s doprovodnou skupinou v Hradci
Králové.
BÍLÉ VÁNOCE LUCIE
BÍLÉ II. S KAPELOU
PETRA MALÁSKA
14.12.2018 19.00, Lucie
Bílá s kapelou Petra
Maláska za doprovodu
Bílého pěveckého sboru s hostem Janem
Touţimským a Zbigniewem Czendlikem.

NOVÝ BYDŽOV
OSM ŢEN
13.12.2018 19:00, Jiráskovo divadlo
Detektivní hra francouzského dramatika Roberta
Thomase, kterou proslavil také půvabný hudební
film Francoise Ozona z
roku 2002.
CAVEMAN - skvělý tip na
vánoční dárek!
28.12.2018 19:00, Jiráskovo divadlo
"Obhajoba
jeskynního
muţe" aneb humorné
přemýšlení o rozdílech
mezi muţi a ţenami a o
tom, jak tyto rozdíly vyvolávají často nedorozumění.

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

JIŘÍ PAVLICA - Missa
Brevis Vánoční mše
09.12.2018 18.00, Kostel
Narození Panny Marie,
účinkují CANTUS FEMINAE z Nechanic, dirigent
Petr Semerák
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Zástupci obce Šaplava byli ve
Štrasburku

S

družení místních samospráv ČR uspořádalo tematický zájezd do Štrasburku pro všechny
obce, vítěze krajských kol s Cenou naděje pro
živý venkov v soutěži Vesnice roku 2018. Obec
Šaplava zastupovali František Šafka a Michal
Habich. Součástí tematického zájezdu byla návštěva evropského parlamentu pod záštitou
europoslance Stanislava Polčáka. Po prohlídce jednacího sálu europarlamentu byla
podrobná přednáška o fungování europarlamentu, jejich komisí, rady a jejich vzájemné kompetence. Odpoledne proběhla přímo na nádvoří europarlamentu vzpomínka na 100. výročí od vzniku československé republiky. Krátké oslavy se zúčastnili europoslanci Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová a jako zvláštní
host zde byl František Mikloško, který se ucházel ve Slovenské republice o úřad
prezidenta.
Po krátkém proslovu Stanislava Polčáka a Františka Mikloška vystoupil dámský valašský pěvecký sbor Divinum Wallachian Choir, který zazpíval lidové písničky
a hymnu české a slovenské republiky, která dodala na nádvoří evropského parlamentu punc důstojné
oslavy vzniku naší
republiky.

Valašský pěvecký
sbor Divinum při
slavnosti k výročí
od založení republiky přímo na nádvoří evropského parlamentu a společné
foto všech zástupců
obcí s europoslancem Stanislavem
Polčákem

