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Slavnostní rozsvícení
obecního vánočního stromu
15.00 Malá prodejní
vánoční výstava
16.00 KANTILÉNA
(HK)
Adventní kon- 2
certy v Loučné Hoře

Následuje tradiční
mikulášská nadílka…
Vánoční punč, čaj...

Slovo starosty...
Vážení
spoluobčané,
vážení chalupáři,
Indiánské pou- 3
ťové odpoledne v Šaplavě

Setkání při
kávě a čaji

4

Nezadrţitelně

se blíţí
konec roku 2019 a tak mi
dovolte pár slov a trochu
hodnocení druhé poloviny
tohoto roku.
V té jsme pokračovali
v obnově zeleně v naší
obci, která byla poničena
suchem, kůrovcem a srnčí zvěří. Celkem bylo
v naší obci letos nově
vysázeno 328 ks okrasných keřů, 18 ks thují, 13
ks ovocných stromků
a 26 ks okrasných stromů. Tuto novou výsadbu
jsme museli zabezpečit
novými kůly s pletivem,
abychom zabránili ničení
stromků a keřů srnčí zvěří. Věřím, ţe tak novou
výsadbu
uchráníme

a zanecháme svým potomkům obnovenou zeleň.
Bohuţel mám pro Vás
i
smutnou
zprávu.
K 31.12.2019 oznámil
p. Rychetník ukončení
provozu místní prodejny
smíšeného zboţí. Přes
veškerou snahu se nám
k dnešnímu dni nepodařilo oslovit nového nájemce, který by pokračoval
v provozování naší prodejny i přes slibovanou
podporu obce i případné
dotace Královehradeckého kraje.
V příštím roce plánujeme
pro zvýšení bezpečnosti
našich občanů a návštěv
hřbitova
vybudování
chodníku od konce obce
na
místní
hřbitov.
V současné době se připravuje dokumentace pro
získání stavebního povolení, stavět bychom chtěli

po
sklizení
obilí
z plánovaného záboru pole.
Pro usnadnění prací při
údrţbě obce chceme nakoupit i nějakou techniku,
neboť zájem vykonávat tyto
práce není.
Naše obec stárne a některým občanům zdravotní
stav nedovoluje pomoci
s údrţbou a úpravou obce
tak jako v minulých letech.
Přesto přijměte moje poděkování za sebemenší práci
pro obec v tomto roce. Chci
věřit, ţe nám pomůţe i mladší generace a Šaplava
bude dále vzkvétat.
Přeji Vám a Vašim rodinám
klidné a pokojné proţití vánočních svátků a do nového
roku 2020 hodně pevného
zdraví, osobní a rodinné
spokojenosti, mnoho sil do
nadcházející práce a naší
Šaplavě její další rozvoj.
Váš starosta
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Usnesení zastupitelstva
ního
zastupitelstva obce bere na vědomí
rozpočtové
opatření
ze dne 11. 06. 2019:
č. 7/2019 všemi hlasy.
Zveřejněny
jsou 1/ Obecní zastupitelstvo
upravené verze do- obce bere na vědomí roz- Hlasování: 7:0
kumentů z důvodu počtové
opatření Usnesení z veřejného
dodržení
přiměřeč. 5/2019 všemi hlasy. zasedání obecního zanosti rozsahu zvestupitelstva
ze dne
řejňovaných údajů Hlasování: 7:0
12.
11.
2019:
podle
zákona 2/ Obecní zastupitelstvo
č. 101/2000 Sb.,
schvaluje
rozpočtové 1/ Obecní zastupitelstvo
o ochraně osobních
opatření č. 6/2019. Hla- bere na vědomí návrh
údajů v platném
rozpočtu na rok 2020.
znění. Úplná znění sování: 7:0
Hlasování 7 : 0
dokumentů jsou ulo- Usnesení z veřejného
žena v archivu obec- zasedání obecního za- 2/ Obecní zastupitelstvo
ního úřadu.
stupitelstva
ze
dne schvaluje zvýšení nájmu
z obecního bytu o 600,10. 09. 2019:
Kč měsíčně od 1.1.2020.
Usnesení z veřejné- 1/ Obecní zastupitelstvo Hlasování 7 : 0
ho zasedání obec-

Společenská
rubrika
Životní jubileum:
Září — Petrák František
Říjen - Řehák Miroslav

„.Žárlivost je stín Listopad - Keračík Dušan
nevěry “
Holandské

Tomáš Miroslav
Prosinec - Hartlová Eva

přísloví
Všem upřímně
gratulujeme !!!

3/ Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr
pronájmu prodejny od
1.1.2020.

Vánoční dílna pro děti
se uskuteční v pátek
06.12.2019 od 17.00
hod.
Podrobné informace
najdete na plakátku v
místní prodejně.
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Indiánské pouťové odpoledne
v Šaplavě s hojnou účastí

Obec

Šaplava ve
spolupráci se SDH připravili pouťové odpoledne, které bylo zahájeno
ve 14 hod. Pro děti a
mládeţ pojmenovali akci
"Indiánské
odpoledne
plné soutěţí a her". V
indiánském oblečení pořadatelé
přizpůsobili
soutěţe a úkoly. Na konci předali dětem ceny ve
formě sladké odměny.
Děti si téţ mohly zkusit

i připravený skákací
hrad. Od 16 hodin pokračovalo pouťové sousedské posezení při
hudbě. K tanci a poslechu do pozdních nočních hodin zahrál Stanislav Dejl z Vysokého
Veselí. Díky teplému
počasí, příjemné atmosféře, zvládnuté organizaci a chuti se pobavit
mělo pouťové odpoledne ty nejlepší reference.
Michal Habich

Soutěže pro děti a mládež připravili krásné indiánky
Královéhradecký a Pardubický kraj
upravily Tarif IREDO, který platí pro
autobusy a vlaky ve východních Čechách. Nový tarif začne platit
15. 12. 2019.
Jednoduché jízdné placené v hotovosti se v průměru zvýší o 8,2 procenta. Pro téměř 90 procent cestujících se ale cena zvýší maximálně o
dvě koruny. U prvního pásma, tedy nejlevnějších
jízdenek, se totiž nezmění vůbec a cena obyčejného jízdného tak zůstává na 10 korunách. V
několika dalších pásmech činí zvýšení od 1 do 2
korun. K největšímu zvýšení ceny v absolutní
částce dojde u cen od 100 korun více, kdy cena
vzroste vždy o 10 korun.
Více na www.saplava.cz

Střípky z obecní kroniky...

před 600. a 150. lety…


„1419

– Na šaplavském zboží je zapsán Jan Kšice ze Šaplavy “…




„1869 – byla na rozcestí Šaplava, Ohnišťany a Loučná Hora na náklad
občanů a na stoletou památku obnovena socha sv. Kříže. Opravu provedl Jan Bydžovský, sochař a kameník z čp.46“...
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Informace o změně televizního vysílání na nový digitální signál DVB-T2
Jako první vypnou 27. listopadu své Stávající vysílání ve Starém standardu
DVB-T vysílače Ţiţkov a Cukrák, jejichţ signál přijímá většina domácností
v Praze a středních Čechách. A hned v další vlně, tedy 7. ledna, Se definitivně na nový standard DVB-T2 přeladí i vysílač Černá hora, coţ se dotkne řady obcí ve východních Čechách. Více na www.digict.cz.

Florian Zeller: PRAVDA
- z cyklu The Best of
Ochotnické divadlo

13.12.2019 19:00, Jiráskovo divadlo
Konverzační
komedie
vypráví příběh čtveřice
Pařížanů a jejich (ne)
bezpečných vztahů.

KANTOŘI
koncert

-

vánoční

15.12.2019 17:00, Jiráskovo divadlo
Vánoční koncert novobydžovské folkové legendy.

REGIOBAND - pop rock
koncert

17.12.2019 19:00, Jiráskovo divadlo
Žákovsko-studentský
orchestr .

V pátek 08.11. od 17.30 hod. se v kulturní místnosti konalo „Setkání s občany při kávě a čaji“. V úvodu
starosta obce Šaplava František Šafka krátce pohovořil o činnosti obecního zastupitelstva v tomto roce. Největší
akcí obce byla „Obnova a rozšíření zeleně“, která byla úspěšně dokončena v předchozím týdnu, a to vysázením
okrasných stromů u Památníku padlým v první světové válce. Hodně míst a zákoutí se změnila, nové vysázené
záhony nyní budou zkrášlovat obec a okolí. Přestárlé a nemocné smrky u požární nádrže byly nahrazeny novou
výsadbou, nové záhony u hlavní silnice směrem k Myštěvsi, nahrazení záhonu v prostranství u místního hřbitova,
nová výsadba u pomníku, doplnění výsadbou zničených stromků od zvěře v aleji k Lískovicím atd. Dále starosta
obce poděkoval Mirkovi Zavadilovi za pomoc při této rozsáhlé obnově zeleně a kterému předal děkovný list.
V druhé části setkání všichni přivítali mezi sebou šaplavského rodáka, velmi úspěšného reprezentanta
v paralympijském sportu bocii pro tělesně postižené mistra republiky pana Františka Petráka. Při tomto milém setkání všechny přítomné seznámil s pravidly a jeho
velkými úspěchy v bocii. Nejdůležitější poháry a medaile
z České republiky a zahraničí mohli všichni shlédnout
na videu, včetně poslední získané bronzové medaile
z říjnového turnaje Scottish International Boccia Open
ze vzdáleného Skotska, ze kterého měl též připravené
fotografie.
Přejeme našemu úspěšnému rodákovi, aby se mu splnil sen a získal úspěšnou kvalifikaci na paralympiádu !!!
Michal Habich

