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Šaplavské pouťové odpoledne

Volby do Ev2
ropského parlamentu

Obec Šaplava
a SDH Šaplava zve
všechny děti
i dospělé na
šaplavské pouťové
odpoledne.
SOBOTA 06. 07. 2019

PROGRAM:
14.00 Dětské
indiánské odpoledne
(soutěže a hry pro děti)
16.00 Pouťové posezení,
k tanci a poslechu zahraje Stanislav Dejl
Všichni jste srdečně zváni, občerstvení zajištěno !!!

Slovo starosty...
Vážení
spoluobčané,
vážení chalupáři,
Čarodějné
hrátky
v Šaplavě

3

Velká obnova
zeleně
v Šaplavě

4

máme za sebou necelých
šest měsíců roku 2019,
a tak mi dovolte tento čas
trochu zhodnotit.
Nové zastupitelstvo si na
letošní rok naplánovalo
zateplení stropů v budově
bývalé školy. Toto zateplení provedl p. Václav
Matějka a věřím, že tím
dojde k podstatné úspoře
energie při vytápění celé
budovy.
Dále byla začátkem února
zahájena
akce
„Obnova a rozšíření zeleně v Šaplavě“ podle zpracovaného
projektu.
Na tuto akci jsme koncem
roku 2018 požádali o dotaci z Programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje a obdrželi

jsme 236 000.- Kč. První
etapa obnovy zeleně je
prakticky hotová, druhá
část
bude
spočívat
v obnově zašlé zeleně
dlouhotrvajícím suchem,
která proběhne na podzim.
Další dotaci ve výši
20 000.Kč
jsme
z Královehradeckého kraje obdrželi na zachování
provozu místní prodejny.
Proto se na Vás dovoluji
obrátit se žádostí, aby
jste místní prodejnu využívali.
Během jara byly obnoveny nátěry klempířských
prvků
na
budovách
v majetku obce, opraveno
osvětlení k požární nádrži,
opraven
chodník
u dolní čekárny, instalována
vývěsní
tabule
u prodejny, pro hasiče
byly zakoupeny nové hadice a pro naše sportov-

ce byl zakoupen koš
na basketbal.
Zatím se nepodařil zajistit
nákup kompostérů do
Vašich domácností, který
realizujeme ve spolupráci
s DSO
Pocidlinsko,
z důvodu nedostatku výrobních kapacit kompostérů. Takže termín dodání
těchto kompostérů se
přesouvá na příští rok.
Závěrem si Vás dovoluji
upozornit na zvýšený provoz v naší obci z důvodu
objížďky při uzavření silnice II.třídy z Myštěvse
na Králíky. Objížďka potrvá do 15.11.2019 a částečně bude omezena
i autobusová doprava
směr Hořice v P. Proto si
nastudujte vyvěšené výlukové jízdní řády.
Váš starosta
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Usnesení zastupitelstva
telstva ze dne 29. 01. 4/ Obecní zastupitelstvo
schvaluje provedení pří2018:
pravných prací na zhotoZveřejněny
jsou 1/ Obecní zastupitelstvo
upravené verze do- schvaluje zhotovitele pro- vení stezky ke hřbitovu.
kumentŧ z dŧvodu jektu „Obnova zeleně“ Hlasování 7 : 0
dodržení
přiměřefirmu Láďa Leden. Hlaso- 5/ Obecní zastupitelstvo
nosti rozsahu zveschvaluje
odměnu
řejňovaných údajŧ vání 7 : 0
za
práci
pro
obec
ve výši
podle
zákona 2/ Obecní zastupitelstvo
100,Kč/hod.
od
01.02.
č. 101/2000 Sb.,
schvaluje zhotovitele za- 2019. Hlasování 7 : 0
o ochraně osobních
teplení stropu v budově
údajŧ v platném
Usnesení z ustavujícíznění. Úplná znění bývalé školy firmu Matěj- ho zasedání obecního
ka.
Hlasování
7
:
0
dokumentŧ jsou uložena v archivu obec- 3/ Obecní zastupitelstvo zastupitelstva ze dne
19. 03. 2019:
ního úřadu.
schvaluje prodej kulatiny
za ce- 1/ Obecní zastupitelstvo
Usnesení z veřej- od požární nádrže
3.
závěrečný
ného
zasedání nu 500,-Kč/m Hlasování schvaluje
účet
na
rok
2018
s vyobecního zastupi- 7 : 0
jádřením souhlasu s celoročním hospodařením
„bez výhrad“ Hlasování
7:0

Společenská
rubrika
Životní jubileum:

Únor — Voborník Miloslav

.Láska je jako

„

měsíc. Když
doroste,

Březen - Matějovská Jaroslava
Šafka František
Květen - Fučík Milan

zmenšuje se “
Paul Valéry

Všem upřímně
gratulujeme !!!

Výsledky Do volebního
seznamu bylo zavoleb do
psáno 105 voličů
zúčastEvropského anilovoleb40 seoprávněvoličů. Celparlamentu ných
ková
volební
účast
byla
dne 24. 05. - 38,10%. Výsledky
v Šaplavě dopa25. 05. 2019 dly takto:

2/ Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní
uzávěrku za rok 2018.
Hlasování 7 : 0
3/ Obecní zastupitelstvo schvaluje inventarizaci majetku za
rok 2018. Hlasování
7:0
4/ Obecní zastupitelstvo schvaluje finanční dar p. Františku
Petrákovi ml. Ve výši
5 000,- Kč. Hlasování
7:0
5/ Obecní zastupitelstvo obce bere na
vědomí
rozpočtová
opatření všemi hlasy
Hlasování 7 : 0
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Čarodějné hrátky se v Šaplavě
vydařily

Od středověku se věři-

lo, že existují dny, kdy
mají zlé síly větší moc
než jindy. A jedním
z nich byl právě poslední
dubnový den a hlavně
noc. V den filipojakubské
noci se v Šaplavě konaly
čarodějné hrátky. Od 18.
hodiny byly pro mladé
čarodějnice a čaroděje
připravené soutěže na
víceúčelovém
hřišti.
Jízdy na koštěti připraveným slalomem, hod
šiškou na cíl, nebo běh
v pytlích, to byly některé

speciální úkoly pro příchozí. Po sladké odměně si v 19.00 hod. nastoupili do připraveného
dostavníku, který všechny dovezl až k místu
sletu, kde byly pro každého připraveny buřty
k opékaní a hlavně zapálení velkého ohně do
pozdních večerních hodin. Je to hlavně oslava jara
a neb díky
návratu energie Slunce
se probouzí z dlouhého
zimního spánku příroda.

Soutěže pro mladé čarodějnice a čaroděje předcházely filipojakubské noci

Michal Habich
Silnice z Nového Bydţova na Hořice
je uzavřená, musíte místo objet
Rekonstrukce povrchu si vyžádala úplnou uzavírku
a potrvá až do 15. listopadu. Během uzavírky bude
silnice od obce Myštěves až po křižovatku na Podoliby a Skřivany neprůjezdná pro veškerou
dopravu .
Až do listopadu tak musí řidiči využít objízdnou
trasu. Ta vede přes Nový Bydžov, Sloupno, Skřivany, Smidary, Loučnou Horu, Šaplavu a Myštěves.
Více na www.saplava.cz

Střípky z obecní kroniky...

1519 — před 500. lety…
– „Bratři

Mikuláš a Petr z Měníka prodali Šaplavu a s poddaným
lidem a tvrzí Vilémovi z Pernštejna. Od té doby patřila Šaplava
k Novému Bydžovu, později k chlumeckému panství a pak zase
k Ohnišťanům“...

Šaplaváček
Periodikum 2x ročně
Ročník 6 *Číslo 1
červen 2019
Vydává Obec Šaplava,
Šaplava 3, 503 53 Smidary,
IČ: 00269689
http://www.saplava.cz/
Telefon: 495 496 291
E-mail: saplava@volny.cz
**AKCE V OKOLÍ**
SMIDARY
HOSPŦDKA U OLDY
20.07.2019 17.00 DUDLAJDA
17.08.2019 17.00 KVĚTOVANKA
31.08.2019 17.00 DUO
ADAMIS
21.09.2019 17.00 CYRILKA—VINOBRANÍ
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Velká obnova zeleně v Šaplavě

O

becní úřad se již snaží dlouhou dobu zlepšovat prostředí v obci sázením nových okrasných dřevin a jejich citlivé začleňování do „obrazu“ obce.
Letošní rok se obecní zastupitelstvo zavázalo provést velkou obnovu zeleně v obci.
Projekt pod názvem „Obnova zeleně“ svěřila do odborných rukou specializované
firmy, zabývající se projektováním okrasných zahrad. Realizaci vyhrála ve výběrovém řízení zahradnická firma Zahradní servis Láďa Leden. Projekt obsahoval mimo
jiné výměnu a výsadbu nové zeleně v prostoru u hlavní silnice směr k obci Myštěves
a požární nádrže ve středu obce. Přestárlé stříbrné smrky v okolí požární nádrže
nahradily buky, které budou tvořit stříhaný živý plot. Na konci obce u silnice směrem
k Myštěvsi byly do připravených záhonů vysázeny okrasné dřeviny (např. veigélie,
brslen, zlatice atd.).

Původní stav přestárlých a nemocných stříbrných smrků

NOVÝ BYDŢOV
SVATOVAVŘINECKÁ
POUŤ A POSVÍCENÍ
10.08.2019 — 12.08.2019,
Tradiční letní pouť, výstavy, koncert
FIŠERŦV BYDŽOV 2019 06.09. — 07.09.2019 festival dechových orchestrŧ
FOODFESTIVAL 3. ročník
08.09. 2019 přehlídka
chutí a vŧní s doprovodným programem

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
DRUHÝ HOŘICKÝ FOOD
FESTIVAL
13.07.2019 18.00, Areál
pivovaru
THE LEGENDS ROCK
FEST
19.07.2019 Rockový festival
ČESKÁ TOURIST
TROPHY
17.08.2019
Motocyklové závody
SLAVNOSTI HOŘICKÉHO
PIVA
31.08.2019
Pivo, hudba, kultura, jídlo, prohlídky....

Nahrazení smrků dřevinami a výsadba záhonu u silnice na Myštěves

