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Přípravy oslav 125. výročí
založení SDH a 2. setkání
rodáků a přátel obce Šaplava
Vítání nového 2
občánka

O červencové šaplavské
pouti budou mít v Šaplavě
velký den. Přípravy oslav se
musí připravit do nejmenšího detailu. Autobusové čekárny se dočkaly nové fasády a nátěrů v interiéru i exteriéru. Postříkané obrubníky
proti nežádoucí vegetaci,
posekané a upravené prostranství bude připraveno na
tuto významnou událost
v obci.

Hasiči v Šapla- 3
vě slaví 125.let

Slovo starosty obce...
V

ážení spoluobčané, cha-

Hlavní
4
program oslav

lupáři, vážení přátelé
Jak je vidět z úvodního článku našeho Šaplaváčku, přípravy na významnou letošní
událost v naší obci jsou
v plném proudu.
Postupně upravujeme obecní majetek a veřejná prostranství, abychom naše
hosty přivítali v čisté a upravené obci.
Ale naše možnosti, jak finanční, tak i co se týče pra-

covních sil jsou značně
omezené. Proto bych chtěl
touto cestou na Vás apelovat a požádat Vás, aby jste
nám při úklidu obce pomohli
i Vy, každý dle svých možností a schopností.
Máme ještě necelý měsíc
nato, abychom uklidili kolem
svých domů, případně provedli nátěr plotu, očistili obrubníky či ostříhali javory a
posekali trávu apd. Každá
pomoc z Vaší strany bude
velice vítaná a ceněná, ne-

boť jsem přesvědčen, že
Vám na naší obci záleží.
Určitě to ocení i bývalí rodáci, přátelé a ostatní hosté,
kteří 8. července do naší
obce přijedou a budou porovnávat, co se za dobu od
posledního setkání v Šaplavě změnilo.
Ještě jednou bych Vás požádal, aby jste o připravovaných oslavách informovali
své příbuzné a známé
a srdečně je do Šaplavy
pozvali.
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.

Usnesení ze 17. veřejného
zasedání
obecního zastupitelstva ze dne 06. 04.
2017:
1/ Obecní zastupitelstvo v Šaplavě schvaluje jako vítěze VZMR
na opravu požární nádrže firmu Stavoka Kosice a.s.
2/ Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017
a č. 2/2017.

Usnesení z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze
dne 08. 06. 2017 :
1/ Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření
č. 3/2017, č. 4/2017.
2/ Obecní zastupitelstvo v Šaplavě schvaluje záměr o pronájmu
obecního bytu.
3/ Obecní zastupitelstvo v Šaplavě schvaluje zpracování projektu

Životní jubileum:
Květen 2017 Chmelíková Jarmila
Květen 2017 Kulichová Milada
Červenec 2017 Fučíková Dana
Srpen 2017 Hartmanová Hana

květiny země.“
MAXIM GORKIJ

Usnesení zastupitelstva najdete též
na webových stránkách
www.saplava.cz

Vítání nového občánka

Společenská rubrika

„Děti - živé

na výstavbu chodníku v ulici směr Myštěves.

Opustili nás:

V Šaplavě se v sobotu 22. 4. 2017
uskutečnilo slavnostní přivítání nového
občánka Antonína Woidiga.
Po slavnostním přivítání starosty obce
Františka Šafky maminka dostala kytičku a malý Toníček plyšového slona.
Nechyběly děti s recitací básní a zapsání všech přítomných do Pamětní knihy
obce Šaplava.

Červen 2017 Hartl Tomáš

Oprava požární nádrže

Požární nádrž se
také dočká opravy

Po zdařilé opravě
rybníčku „Žalmaňák“

se místní zastupitelstvo rozhodlo i pro
opravu požární nádrže
v dolní části obce.
Opravu provede vítěz
výběrového řízení firma Stavoka Kosice.
Se zahájením prací
firma začne v průběhu

poloviny července tohoto roku. Provede
zpevnění břehů betonovou směsí a pokládku pískovcových kvádrů jako je to u rybníčku „Žalmaňák“ v horní
části obce.
.Michal Habich
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Hasiči v Šaplavě oslaví 125. výročí od založení sboru
O

červencové
šaplavské pouti budou
mít v Šaplavě hasiči
velký den. Dle Pamětní knihy hasičského
sboru se píše: 27.07.
1892 – založení Sboru
dobrovolných hasičů
v Šaplavě (jedním ze
zakladatelů byl správce školy v Šaplavě Josef Srdínko).
„ 28.07. 1892 K vyzvání pana starosty Václava Pulce přihlásilo se
ku sboru dobrovolnému hasičů v Šaplavě
18 pánů
. Ustavení první valné hromady Sboru dobrovolných hasičů bylo přítomno všech 18 členů.
Vše probíhalo na základě Stanov, zapůjčených
ze
soused-

ních Ohnišťan. Později
byla základě smlouvy
s místním Obecním
úřadem objednána
a financována čtyřkolová stříkačka a výzbroj pro mužstvo
v ceně 810 zl.. Předsedou byl zvolen Josef
Skřivánek,
velitelem
Václav Pulec.“
Tak oficiálně vznikla v
Šaplavě první jednotka
dobrovolných hasičů,
kterých základní činností bylo hašení požárů. Hasičský sbor
vždy pořádal kromě
hasičských cvičení a
přehlídek i další spolkové aktivity, například
taneční zábavy, národně osvětovou činnost
a pomoc při zkrášlování obce. Ke stoletým
tradicím patří i každoroční Hasičský ples,
který je v okolí velmi
oblíben.

Hasiči se účastní v okolních obcích soutěží
v hasičském sportu s velmi dobrými výsledky.
Přestože se jedná o jednotku nevýjezdovou,
stará o požární bezpečnost v obci. Činnost
sboru je zaměřena jak k potřebám vesnice,
tak i k plnění povinností plynoucí ze zaměření na prevenci v obci. K dnešnímu dni má
SDH celkem 20 členů.
Starostou sboru je Jaroslav Gemsa, velitelem je Robert Štancl, předseda revizní komise Lukáš Čipera, jednatelem je Petr Fučík
a pokladníkem Milan Fučík.
Velký význam má spolupráce hasičů s obecním úřadem při společném pořádání různých
akcí v obci. Za to jim patří velké díky.
Michal Habich

Střípky z obecní kroniky...
1519
„Bratři Mikuláš a Petr
z Měníka prodali Šaplavu
a s poddaným lidem a tvrzí
Vilémovi z Pernštejna„

1892
„V Novém Bydžově byl zvolen za člena výboru okresní hospodářské záložny pan Josef Skřivánek ze Šaplavy
z čp.20, který ale bohužel 5.února 1893
zemřel. Místo p. Skřivánka byl zvolen
do okresní hospodářské záložny
v Novém Bydžově František Laušman
ze Šaplavy z čp.19.“

Pamětní knihu obce Šaplava je možné prohlédnout na stránkách
Státního okresního archivu v Hradci Králové, který provedl jejich
digitalizaci.
http://vychodoceskearchivy.cz/ebadatelna/seznam-publikaci-hradeckralove/
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NOVÝ BYDŽOV
11.6.2017 15:00, S kouzly
kolem světa — Jiráskovo
divadlo
Kouzelnické představení
pro děti. Prožijte velkou
kouzelnickou cestu kolem
světa!
Účinkuje: Pavel Kožíšek,
Hana Mašlíková / Martina
Dvořáková.
Divadelní představení
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Hlavní program oslav v Šaplavě

Obecní úřad ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů v Šaplavě si Vás
dovoluje pozvat 8. 7. 2017 na 125. výročí založení SDH a 2. Setkání rodáků a
přátel obce. Těšit se můžete na soutěže v hasičském sportu, hudební vystoupení hudebních skupin různých žánrů a speciálního hosta známého imitátora a baviče Václava Faltuse. Pro rodáky a přátelé naší obce bude připravena výstava
fotografií a prezentace obce v budově bývalé školy. Obcí bude celý den pro
všechny k dispozici kočár tažený koňmi. Bohaté občerstvení, skákací hrad pro
děti, prostě ta nejlepší zábava pro všechny věkové kategorie !!!

Hlavní program:

Novobydžovský čtverec
memoriál Elišky Junkové
17.6.2017 9:00 17.6.2017
závody auto-moto-velo
veteránů
Kulturní akce
Mekka na vodě - 2. ročník
- zahajovací koncert na
Městském koupališti
14.7.2017 - 14.7.2017
Legendy se vrací .... se
vrací....Alchymie- akustická kapela z Chlumce nad
Cidlinou
Kulturní akce
Mekka na vodě - pouťový
Koncert
12.8.2017 - 12.8.2017
HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
14.6.2017 19.30. Zdeněk
Izer - Autokolektiv Zábavná show známého baviče
18.6.2017 15.00 Dechový
orchestr VČE promenádní
koncert ve Smetanových
sadech
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Přijďte
s námi prožít
pohodové
pouťové
odpoledne !!!

