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P

omalu se blížíme
k závěru roku 2020.
Musím úvodem říci, že
to nebyl dobrý rok
vzhledem
k nebezpečné nemoci,
která ovlivnila život nás
všech. Nebyli jsme
zvyklí na různá omezování jak ve volném pohybu, tak při práci i
osobním životě. Pro
mnohé z nás je velmi
nepříjemné pohybovat
se
na
veřejnosti
v rouškách, dodržovat
nařízené rozestupy, či
stát fronty na nákupní
košíky. Musíme však

věřit, že se tato situace
zlepší a zase budeme
v příštím roce svobodně „dýchat“.
Právě příští rok by naše obec oslavila 640.
výročí první zmínky
o jejím vzniku. Je to
jistě významné jubileum, které bychom chtěli alespoň trochu oslavit. Bude však záležet
na vývoji epidemie, aby
nás neomezovala jako
letos, kdy jsme nemohli
uskutečnit několik tradičních akcí.
Rok 2021 bude i pro
naši obec chudší, neboť rozpočtové určení
daní bude pro všechny

obce i města kráceno.
Proto zatím neplánujeme
žádnou větší investiční
akci a soustředíme se na
opravu
a údržbu
stávající infrastruktury.
Děkuji Vám, jménem
obecního zastupitelstva
a jménem svým, za práci
pro
naši
vesnici
v letošním roce a do roku
2021 Vám všem přeji
mnoho pevného zdraví,
osobní a rodinnou pohodu, hodně štěstí a pracovních úspěchů.
Snad bude lépe!
Váš starosta
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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.

Výpis z usnesení veřejného
zasedání
obecního
zastupitelstva ze dne
29. 09.
2020:

směny části pozemku
o velikosti 348 m2
v majetku obce s p. Milošem Matějkou všemi
hlasy. Hlasování 7 : 0

tové opatření č. 3/2020
a č. 4/2020.

tacího stroje do ceny
200 000 Kč.

Strom pro obec věnovala p. Bučková
a krásné ozdoby jako by byly upečené
z perníku, vyrobila
1/ Obecní zastupitelstvo 4/ Zastupitelstvo soup. Lebedová
bere na vědomí rozpoč- hlasí s nákupem zame2/ Obecní zastupitelstvo
schvaluje prodej části
pozemku p. č. 125/11
o velikosti 21m2 za cenu
70Kč/m2 všemi hlasy.
Hlasování 7 : 0
3/
Obecní zastupitelstvo vyhlašuje záměr

Společenská rubrika
Opustili nás:

Životní jubileum:
„Kdyby nebylo

vzpomínek,
člověk by nevěřil,
že byl někdy
šťasten.“

Srpen - Vladimír Chocholouš
Září -

Říjen - Jaroslav Kozler

Olga Kozlerová

Obec všem děkuje !!!

František Petrák

Václav Matějka
Říjen - Miroslav Zavadil
Listopad - Hana Keračíková
Prosinec - Petr Fučík

Božena
Němcová

Všem upřímně
gratulujeme !!!

Vánoční troubení v obci

I

Mikuláš u obecního vánočního stromu

když se kvůli vládním opatřením muselo
slavnostní rozsvícení stromu uskutečnit bez lidí, obec se až
po částečném rozvolnění opatření narychlo rozhodla uspořádat malé setkání u obecního vánočního stromu. První prosincovou sobotu od 17.hodin proběhlo tzv. „Vánoční troubení u obecního stromu“. U stromu zatroubilo vánoční koledy
dechové kvarteto pod vedením p. Nováka. Z výdejního
okénka budovy bývalé školy byl opět pro přítomné tradiční
vánoční punč
a čaj. Na závěr přišel i Milkuláš s andělem a čertem, kteří dětem přinesli balíčky sladkých odměn.
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Ohlédnutí za rokem 2020

Obec Šaplava má i přes

letošní složitý „covidový“
rok za sebou několik významných akcí, které bychom si mohli připomenout. Již v červnu se obec
„dočkala“ opravené cesty
k bývalému areálu RD.
Povrch byl potažen novou
balenou
směsí.
Při
letním částečném
uvolnění opatření vládou
ke koronaviru se druhý
červencový víkend vydařil
„oslavit“ jako tradiční pouťové odpoledne plné soutěží a zábavy nejen pro
děti. Příjemným pouťovým
dnem provázela všechny
přítomné k poslechu i tan-

ci hudební skupina Ondrysband a pěvecké vystoupení žáků pop zpěvu ze ZUŠ
Střezina.
Obec zakoupila zametací stroj na zametání
chodníků.
Největší akcí obce byla
bezesporu
výstavba
chodníku k místnímu
hřbitovu. Z důvodu zvýšení bezpečnosti občanů
při návštěvách hřbitova
po hlavní silnici již chodník plní svoji důležitou
funkci.

Oprava cesty k bývalému areálu rolnického družstva

Michal Habich

Pouťové „pirátské“ odpoledne

Výstavba chodníku k místnímu hřbitovu

Zakoupení zametacího stroje

Střípky z obecní kroniky...

před 250. a 170. lety…




1770 – „Z důvodů nařízení Marie Terezie proběhlo očíslování domů
v Šaplavě “…
1850 – „vzpomíná pan učitel Jan Malát v Šaplavě na svého synka Jana Maláta, kterého učil duchovní hudbě, na jeho první vystoupení v kostele
v Ohnišťanech. Otec s ním nacvičil mši a v ní měl devítiletý Jeník zpívat
solo „Benedictus“ ..

Šaplaváček
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AKCE
Vzhledem k současné koronavirové situaci se adventní
koncerty v kostelíku v Loučné
Hoře uskutečňují on-line přes
facebookové stránky Okrašlujícího spolku Smidarska, o.s.
nebo
http://www.smidarsko.cz/
První a druhý adventní on-line
koncert je též možno znovu
zpětně shlédnout i na stránkách YouTube Petra Hazdry.
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Jak ke svému jménu přišla obec
Šaplava
Obec Šaplava

bude příští rok slavit svoje 640. narozeniny. Pojďme se spolu na chvíli podívat do historie obce. První písemná zmínka o Šaplavě tedy pochází již z roku 1381. Ve více než sto let staré
literatuře se uvádí název Šlapava – Šlapavá – od slova šlapati, bývalo zde velmi mnoho bláta. Tato ves měla původně jméno
i Šeplavá, což zřejmě vzniklo z přídavného jména šeplavý, šeplající.
V německém slovníku grammaticko-fraseologickém, Díl 3. 1882
se objevuje:

Časem se místní jméno dvakrát změnilo. První slabika Še- přešla
v Ša- a podle jmen zakončených na –ava dostalo v 15. stol. charakter jmen podstatných. Prvním jejím majitelem byl Ješek ze Šeplavy. Už ve 14 stol. je Šaplava sídlem vladyckým, ale zprávy o tvrzi se
objevují až ve století 16. S měnícími se vlastníky se mění i příslušnost k různým panstvím – novobydžovskému, chlumeckému, ohnišťanskému. Za třicetileté války byla obec značně zpustošena, téměř
všichni obyvatelé vymřeli. Novými majiteli gruntů se stávali poslušní
sedláci, které sem dosazovala dle své vůle šlechta. V letech 1402
až 1407 je obec spojována s Benešem ze Šaplavy v pozůstatcích
Desek Dvorských a roku 1447 až 1454 se mluví o Janu Šaplavském
(též
v
Deskách
Dvorských).
V pozůstatcích Desk zemských království Českého z r. 1541
pohořelých, Svazek 1, se ještě objevuje „ze Šaplavé“:

Teprve koncem 16. století je připomínána tvrz již v Šaplavě, po většinu 16. století však nebyla samostatným statkem. Stavebníkem tvrze byl zřejmě Jiřík Ostroměřský z Rokytníka, který Šaplavu koupil
roku 1576 od Mikuláše Wachtla z Poutnova. Později vystřídala
několik majitelů a po konfiskaci Janu Zilvárovi ji získala Magdalena
Trčková z Lípy a v letech 1629 - 1634 Albrecht z Valdštejna a poté
Gordon.
Při volbách do Senátu ČR Jan
a zastupitelstva kraje voli- Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618 — Svazek 25,
Díl 2—Stránka 95:
la i nejstarší občanka obce
Šaplava Hana Hartmanová ( 88 let)
doma do přenosné volební urny (02.10.2020)
Michal Habich

