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Poděkování hejtmana KHK
Jiřího Štěpána
Oprava cesty
k bývalému
areálu RD
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V

ážení spoluobčané,
v uplynulých týdnech jsme
byli všichni vystaveni bezprecedentní zkoušce, jaká nemá
v historii České republiky
obdoby. Nikdo z nás neví, jak
se v brzké budoucnosti situa-

3
Šaplavští
hasiči si zvolili
nového
starostu

Chodník
4
ke hřbitovu
v obci Šaplava

ce vyvine, ale přeci jen je nyní
trochu prostoru k vydechnutí
a bilancování. Rád bych tento
čas využil také k tomu, abych
poděkoval všem, kteří se podíleli na zvládnutí epidemie,
ať již jako příslušníci složek
integrovaného záchranného
systému, zdravotníci, pracovníci v sociálních službách,
dobrovolníci nebo jako osoby
ve vedení měst, obcí a institucí. Děkuji také všem prodavačkám, řidičům a dalším,
díky kterým jsme mohli v minulých měsících fungovat

alespoň trochu jako před vypuknutím epidemie. Děkuji
vám všem za vstřícnost
a součinnost s krajskou samosprávou, a především za obrovské nasazení a obětavost,
jež jsou nezbytné k úspěšnému zvládnutí epidemie.
S úctou
Jiří Štěpán
Hradec Králové

Slovo starosty obce...

V

nění zatím minulo a doufám,
že tomu bude i nadále.

občané, chalupáři, vážení přátelé,
máme za sebou necelých
šest měsíců roku 2020, a tak
mi dovolte tento čas trochu
zhodnotit.

Konečně byla vyřízena naše
objednávka
kompostérů
na biologický odpad a tyto
kompostéry byly předány do
užívání těm občanům, kteří
si je objednali. Na uložení
nové techniky jsme zakoupili
a instalovali plechovou garáž.

ážení spolu-

Byl to čas, který ovlivnil dění
jak v celé naší republice
a dá se říci i na celém světě
tak i v naší obci. Nebezpečný koronavir zasáhl mnoho
státu světa a velmi omezil
běžný život občanů. Já bych
Vám
chtěl
poděkovat
za dodržování všech vydaných mimořádných opatření
během vyhlášeného nouzového stavu a jsem velmi rád,
že naší obec toto onemoc-

Rozhodli jsme se opravit
cestu k bývalému areálu
Rolnického družstva. Opravu provedla firma „Rekom „
Nový Bydžov během června.
Stavební úřad v Novém Bydžově nám vydal stavební
povolení na stavbu plánovaného chodníku od konce
obce k místnímu hřbitovu.

Na
tuto
stavbu
byl
v poptávkovém řízení vybrán
dodavatel s nejnižší nabídnutou cenou a to firma „ Zahradní
servis Ladislav Leden“.
Předpokládané zahájení stavby chodníku je začátek července, po sklizni obilí na zeleno.
Výstavba tohoto chodníku
velmi přispěje ke zvýšení bezpečnosti našich občanů při
návštěvě hřbitova.
Jako
každoročně
bychom
chtěli ve spolupráci s místními
hasiči uspořádat tradiční pouťové posezení s dětským odpolednem, ale to bude záviset
na povolení shromažďování
většího množství osob bez
roušek.
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 z veřejného o provedení práce
zasedání
obecního s p. Jaroslavem Gemzastupitelstva
sou na práce pro
ze dne 25. 02. 2020:
obec.
1)Obecní zastupitelstvo 5)Obecní zastupitelstvo
v Šaplavě schvaluje schvaluje podání žázávěrečný účet za rok dosti na výzvu MAS
2019 s vyjádřením č.4 na obnovu mobiliásouhlasu s celoročním ře.
hospodařením
Usnesení z veřejného
„bez výhrad“.
zasedání obecního
2)Obecní zastupitelstvo zastupitelstva ze dne
schvaluje účetní uzá- 12. 05. 2020 :
věrku za rok 2019.
1)Obecní zastupitelstvo
3)Obecní zastupitelstvo
schvaluje zhotovitele
schvaluje inventarizaci
chodníku ke hřbitovu
majetku za rok 2019.
fi.“Zahradní
servis
4)Obecní zastupitelstvo
Láďa Leden“ a zmocschvaluje
Dohodu

Společenská rubrika
„Je zhola zbytečné
se ptát,
má-li život smysl
či ne.
Má takový smysl,
jaký mu dáme.“

Životní jubileum:
Duben 2020 - Gemsová Jarmila

SENECA

ňuje starostu k podpisu smlouvy o díle.
Hlasování 7 : 0
2)Obecní zastupitelstvo
bere na vědomí objednanou opravu cesty k areálu bývalého
RD. Hlasování 7 : 0
3)Obecní zastupitelstvo
bere na vědomí rozpočtové opatření
č.1/2020 a schvaluje
rozpočtové opatření
č.2/2020.
Hlasování 7 : 0
4)Zastupitelstvo schvaluje zařazení území
obce Šaplava do
Společné Cidliny.
Hlasování 7 : 0

Nová plechová bouda
U požární nádrže ve středu obce
„vyrostla“ nová plechová bouda, kterou
obec zakoupila pro garážování komunální techniky.

Gratulujeme

Oprava cesty k bývalému
areálu Rolnického družstva

Obecní zastupitelstvo se rozhodlo i pro

Oprava cesty
již byla dokončena

opravu cesty
k areálu bývalého Rolnického
družstva.
Nový potah cesty provedla firma
Rekom Nový
Bydžov a.s.
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Šaplavští hasiči si zvolili svého nového starostu

Začátek ledna

letošního roku
proběhl v našem hasičském
sboru ve znamení příprav
výroční valné hromady, která
tentokrát měla přívlastek volební.
Po pěti letech v pravidelném
volebním roce bylo nutné
opět zvolit členy výboru
a statutárního zástupce SDH
Šaplava.
Valné hromadě předcházela
nejprve přípravná členská
schůze, kde byla odsouhlasena kandidátka členů voleného výboru a navržena volební komise. Této členské
schůze se využilo i pro přípravu a rozdělení úkolů potřebných pro uspořádání již
tradičního hasičského plesu.
Volební valná hromada se
uskutečnila 10. 1. 2020, jako
již tradičně v lískovické hospodě, nejen za účasti členů
našeho sboru a jejich rodinných příslušníků, ale i členů
obecního
zastupitelstva
a některých dalších obyvatel
naší obce, kteří využili pozvání hasičů.
Nejprve proběhla volba výbo-

ru sboru, následně bylo provedeno zhodnocení činnosti
v roce 2019, včetně zpráv
pokladníka a revizora sboru.
Dále byl přednesen a odsouhlasen plán práce na rok
2020.
Valnou hromadu řídil Libor
Lebeda. Volební komisi předsedal Milan Hájek.
Činnost našeho sboru hodnotil Jaroslav Gemsa, který se
po více jak dvaceti letech po
proběhlé volbě, zbavil odpovědnosti za náš sbor v roli
statutárního zástupce. Naštěstí na šaplavské hasiče nezanevřel a je ochoten i nadále pracovat ve výboru jako
náměstek starosty sboru.
V nové funkci, která byla zřízená podle nově vydaných
volebních pravidel. Pevně
doufáme, že náš nový náměstek bude ku prospěchu
i v dalším období nejen radou, ale i svojí prací, tak jako
v
předchozích
letech,
k čemuž mu přejeme do dalších let hodně energie a především pevné zdraví.
Další významnou součástí
valné hromady bylo předání
Medaile svatého Floriana Milanu Fučíkovi při příležitosti

jeho významného životního jubilea jako poděkování za jeho
dlouholetou obětavou práci pro
šaplavské hasiče.
V průběhu diskuse vystoupil
i šaplavský starosta František
Šafka, který ocenil velmi dobrou spolupráci SDH Šaplava
s obecním zastupitelstvem
a poděkoval šaplavským hasičům za pomoc nejen při úpravách a úklidu obecních prostranství, ale i při zajišťování
společenských akcí, které byly
v minulém roce společně uspořádány. Současně vyjádřil přání, že i nadále bude tato spolupráce pokračovat v podobném
duchu a přislíbil podporu vedení obce našemu spolku, stejně
jako v letech minulých.
Výroční schůze pokračovala
společenskou
zábavou
v družném sousedském duchu.
Starosta sboru Libor Lebeda

Střípky z obecní
kroniky...

1849
„se konaly v naší obci

první obecní volby
na dobu tří let„...

1598
„Získala

zadluženou Šaplavu
Kateřina Loková z Pilískova
a připojila ji k panství smidarskému. K Šaplavě byla připojena osada Černín, která byla nedaleko. V Černíně byl mlýn
a okolo rybníky. Tato osada
později zanikla. .“
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KULTURNÍ TIPY
HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
28.6.2020 15:00, Big Band
Dvorský
Nedělní hudební odpoledne
se swingovým orchestrem
ze Dvora Králové nad Labem. 28.6.2020 v 15.00 h.
ve Smetanových sadech,
vstup volný. ...
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Chodník ke hřbitovu v obci Šaplava

Obecní úřad se rozhodl, pro bezpečný pohyb obyvatel při cestě na místní

hřbitov, zrealizovat chodník podél silnice druhé třídy č. 280. Silnice není v dobrém stavu a každé setkání osob s jedoucími auty je pro každého nebezpečné.
Nová komunikace pro pěší bude využívána jako přístup na místní hřbitov.
Po odstranění svrchní vrstvy zeminy budou v trase uvažovaného chodníku položeny obrubníky, do kterých bude potom položena zámková dlažba v šířce 150
cm. Zhotovitelem díla byla ve výběrového řízení vybrána firma Zahradní servis
Láďa Leden.
Bohužel se obci nepodařilo dosáhnout na dotaci z Královéhradeckého kraje
a financování tak bude realizováno z obecního rozpočtu.

09.09.2020 19.30, Beladona
Quartet
Nejslavnější hity filmového
plátna od 50.let až po současnost v podání smyčcového kvarteta v sále radnice,
vstupenky v pokladně DK
Koruna, vstupné 150,- Kč
16.09.2020 19.00, Úsměvy
Jaromíra Hanzlíka
Nabízíme vám jedinečnou
příležitost se osobně setkat
s tímto oblíbeným hercem a
připomenout si jeho cestu
hereckým životem. Prodej
vstupenek od 2.3. v pokladně DK Koruna.
Zámek SLOUPNO
Otevřeno: soboty, neděle
a svátky. Červen, září, říjen
od 13:00 do 16:30 hodin,
červenec a srpen od 13:00
do 17:30 hodin nebo po
předchozí dohodě na telefonu 604317275.
Vstupné je dobrovolné.
 Josef Mauer, Nový Bydžov
obrazy
 Fotoklub FOTON fotografie -Miroslava Bílková,
Česká Lípa 10 let digitální
tvorby, fotografie
 Učitelský sbor výtvarné
práce - obrazy
 Sdružení fotografů fotografie a další stálé expozice

Zřiďte si datovou schránku
pomůžete sobě i úřadu
https://chcidatovku.cz/

Komunikace prostřednictvím datové schránky usnadní život nejen podnikatelům, ale i občanům. Můžete totiž vynechat osobní návštěvu jakéhokoliv úřadu. Nově je její zřízení jednodušší, zřizuje se na CzechPointu, který najdete na
městském úřadě nebo na poště. S jejím zřízením vám zde poradí.
Podrobné informace na www.datovkapomaha.cz.
Z pohodlí domova lze vyřídit téměř vše a zdarma, např.:
 výpis z rejstříku trestů, rejstříku trestů právnické osoby
 výpis bodového hodnocení řidiče
 výpis ze živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku
 výpis z katastru nemovitostí, seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 podat daňové přiznání, vyřídit si rodičovský příspěvek atd.

Chodník ke h

