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Obec Šaplava má dvě ceny !!!
Krajská kola čtyřia-

Slet čarodějnic v Šaplavě

2

dvacátého
ročníku
soutěţe Vesnice roku
2018 jiţ skončila.
Do letošního ročníku
se v Královéhradeckém kraji přihlásilo
16 obcí. V konečném
hodnocení titul Ves-

nice roku 2018 v Královéhradeckém kraji
získala obec Stěţery.
Obec Šaplava získala dvě ceny. První,
Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje
za příkladnou péči o
veřejná prostranství
a druhou, Cenu na-

děje pro ţivý venkov
za sluţby občanům.
Obec Šaplava děkuje
všem místním občanům i chalupářům za
pomoc a spolupráci
při péči o zeleň a pořádek veřejných prostranství.

Slovo starosty...
Vážení
spoluobčané,
vážení chalupáři,
Hodnotitelská 3
komise k soutěţi Vesnice
roku v Šaplavě

Jak poţádat
o dotaci krok
za krokem

4

Máme
za
sebou
úspěšnou
účast
v soutěţi „ Vesnice
roku Královehradeckého kraje 2018“.
Ještě jednou mi dovolte, abych Vám
všem poděkoval za
aktivní přístup při přípravách naší obce na
tuto soutěţ. Slavnostní vyhlášení této
soutěţe
proběhne
ve Stěţerech dne
18.srpna 2018.
Nyní máme před sebou velmi důleţitou
událost letošního roku a to jsou volby do
obecního zastupitelstva. Tyto volby se

budou konat 5. a 6.
října.
Budeme si volit své
zástupce na příští
čtyři roky, kteří by
měli vést naši vesnici
k dalšímu rozkvětu a
prosperitě. Je proto
velmi důleţité, abychom si zvolili zástupce, kteří jsou
ochotni pro vesnici
obětovat část svého
volného času. Nemáme ţádné uvolněné
funkcionáře, kteří by
všechny povinnosti
obecního úřadu vykonávali.
Jiţ nyní si všechny
občany dovoluji vyzvat k aktivní účasti
na těchto volbách.
Svojí účasti vlastně
vyjádříte Váš vztah

k naší obci. Zda je
Vám jedno co se ve
vesnici děje nebo si
vyberete
zástupce,
kteří budou schopni
plnit Vaše představy.
V obci nemáme ţádné politické strany
nebo sdruţení, takţe
kandidátky
budou
sestaveny
z nezávislých kandidátů, které navrhnete
v probíhající anketě.
Samozřejmě do zastupitelstva
můţe
kandidovat kterýkoliv
občan naší obce
s trvalým
pobytem,
pokud ho podpoří na
petici nejméně dalších šest občanů.
Nové zastupitelstvo
bude opět sedmičlenné.
Váš starosta
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Usnesení zastupitelstva

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.

Usnesení z 23. veřej- kého centra ORP Nový Usnesení z 24. veřejného zasedání obec- Bydţov.
ného zasedání obecního
zastupitelstva
ního
zastupitelstva
3/ Obecní zastupitelze dne 15. 02. 2018:
ze dne 24. 05. 2018:
stvo schvaluje plynofi1/ Obecní zastupitel- kaci obecního bytu dle 1/ Obecní zastupitelstvo v Šaplavě schvalu- cenové nabídky fi. Sta- stvo bere na vědomí
je rozpočet na rok 2018 voterm a zmocňuje sta- rozpočtové opatření 1.,
jako schodkový s pří- rostu
k
podpisu 2. a 3. všemi hlasy.
jmy 1 774 381,- a výda- smlouvy.
2/ Obecní zastupitelji 2 056 767,-Kč. Scho4/ Obecní zastupitel- stvo schvaluje směrnidek bude dofinancován
stvo schvaluje zakou- ce o ochraně osobních
z přebytku roku 2017.
pení malotraktoru pro údajů pro obec Šaplava
2/ Obecní zastupitel- potřeby obce od p. Pe- všemi hlasy.
stvo schvaluje smlouvu tráčka a zmocňuje stao partnerství s poskyto- rostu k podpisu kupní
váním sluţeb v oblasti smlouvy.
rozvoje a implementace sluţeb TechnologicVelikonoční dílna v Šaplavě

Společenská
rubrika
Ţivotní jubileum:

„Hledá-li člověk

moudrost, je
rozumný, myslí-li

Velikonoční dílna v Šaplavě se uskutečnila dne

23. 3. od 17:00 pro děti a od 20:00 hodin pro dospělé. Zúčastnili se všichni, kteří rádi zdobí, a nebo
vyrábějí jarní dekorace. Připraveno bylo několik
variant tvoření od nejmenších dětí aţ po dospělé.
Domů si všichni odnesli krásné výrobky, které
všem ozdobily domov a navodily velikonoční atmosféru.

Únor - Zelenková Jana
Fléglová Vladimíra
Duben - Štěpničková Eliška
Květen - Ţalmanová Věra

však, že ji našel,
Všem upřímně
gratulujeme !!!

je blázen.“
Albitis

Slet čarodějnic v Šaplavě

Třicátého

dubna
v 18.30 hod. šaplavský
dostavník dopravil čarodějnice k místu jejich
sletu,
k
místnímu
"Hliňáku". Zde byla
upálena Morana symbol zimy, aby tak

Na sletu se dostavilo mnoho čarodějů
a čarodějnic...

všichni definitivně přivítali
počátek jara a ukončili zimní
období. Na všechny zúčastněné čekal špekáček, dobré
pití a výborná nálada. Na
akci se přišlo podívat cca 70
lidí a díky patří místnímu
sboru dobrovolných hasičů
za výbornou přípravu a dozor.
Michal Habich
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Hodnotitelská komise k soutěži Vesnice roku
2018 v Šaplavě měla okružní jízdu

Slunečný úterní den

5. června navštívila
obec
hodnotitelská
komise k soutěţi Vesnice roku 2018. Originálním
dostavníkem
komise
absolvovala
okruţní jízdu obcí, aby
shlédla všechny pomníky, sochy, víceúčelové hřiště, opravené
poţární nádrţe a upravený místní hřbitov.
Nejprve komise v čele
s předsedou a starostou obce Rudník Ing.
Alešem
Malochem

prohlédli pomník obětem první světové války a jako poslední novou opravenou poţární nádrţ ve středu obce. Poté v budově bývalé školy byly komisi
k dispozici Pamětní
knihy, dokumenty obce a na závěr promítnuta prezentace obce,
kde byly představeny
všechny společenské
akce v obci a která
měla u komise velký
úspěch.
Michal Habich

Hodnotitelská komise k soutěži Vesnice roku
2018 při prohlídce obce...

Střípky z obecní kroniky...
1419

1762

„Na šaplavském zboží je

„Se oženil kronikář František Jan Vavák

zapsán Jan Kšice ze

s dcerou Barborou Václava Poupy, který
byl majitelem statku a pro svou moudrost a široký rozhled byl zvolen rychtářem v obci.“

Šaplavy …“
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AKCE HRADEC KRÁLOVÉ
4.7.2018 - 6.7.2018
Rock For People

23.8.2018 - 25.8.2018
Hip Hop Kemp 2018

1.9.2018 2.9.2018
XXV. Czech International Air Fest 2018 CIAF 2018
HUDEBNÍ LÉTO V
HOSPŮDCE U OLDY
VE SMIDARECH
14.07. Adamis — Adéla
a Milan
04.08. Jásalka Band
01.09. Ţákovec — Volínová

ZMRZLINA
ŠAPLAVA

V současnosti probíhá
za pěkného počasí v
pátek od 15:30 do
18:00, v sobotu od
14:00 do 18:00 a neděli od 14:00 do 18:00
O tom zda a jaká příchuť se točí najdete
informace na našich
facebookových stránkách zmrzlinasaplava
v daný
den.
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Jak požádat o dotaci na využití srážkové a odpadní vody - Dešťovka II
Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na vyuţití sráţkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Ţadateli mohou být ti, jejichţ
záměr spadá do správního obvodu Města Nový Bydţov
(obce s rozšířenou působností). Zaţádat lze o všechny nabízené varianty
podpory u krajského pracoviště Statního fondu ţivotního prostředí ČR
Královéhradeckého kraje.
Dotaci až 50 procent lze využít na tři typy projektů:
1. zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady,
2. akumulaci srážkové vody pro splachování v domácnosti,
3.
zalévání zahrady a využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.
Vyřízení dotace z programu Dešťovka není časově náročnou operací. I zde platí
pravidlo 3 týdnů. Do tří týdnů po podání elektronické žádosti se dozvíte, zda je
žádost v pořádku. Po jejím schválení odesílá Fond peníze na účet opět do tří týdnů
od uzavření smlouvy. Co tedy musíte pro získání dotace udělat?

1. Nechte si zpracovat odborný posudek. Seznamte se s podmínkami programu a najděte si projektanta, případně dodavatelskou firmu, která vám zpracuje projekt a odborný posudek.
Vyplňte a odešlete elektronickou ţádost o podporu přes webové stránky www.dotacedestovka.cz. Vyplněný formulář žádosti vytiskněte a společně s povinnými přílohami doručte (osobně nebo doporučenou zásilkou) v listinné podobě
do 30 kalendářních dnů na podací místo krajského pracoviště Fondu.
Co je nezbytné doloţit k podání ţádosti:




formulář žádosti,
odborný posudek – obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci
a vyčíslení přínosů; zpracovává jej nejčastěji dodavatel systému případně autorizovaný projektant, případně další dokumenty: doklad o právní subjektivitě
(pouze právnické osoby), plná moc (pouze v případě zastupování třetí osobou),
souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků (pouze v případě, že obytný dům
má více vlastníků), doklad o akutním nedostatku vody v dané obci (pouze pro
systémy akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady).

Šaplavští hasiči mají v hasičském
sportu stále dobré výsledky
26. 05. 2018 (Ohnišťany) – 3. místo v okrskové soutěži
3. místo v soutěži o pohár starostky
16. 06. 2018 (Chotělice) – 5. místo v okrskové soutěži
4. místo v klasickém útoku

