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JiŽ tradičně se v Séaavě

konalo

slavnostní

setkání seniorů.

16.květnatoto setkánípřišly
rozzáiit a slavnostně zahájit
Lanškrounské maŽoretky.
Představily nám všechny tři
své soubory. Nejmenší
maŽoretky Světlušky krásně
jiné
zataněily,
mimo
skladby, své pochodové
defilé na písničku Kolíne,
Světlušky jsou
Kolíne.
holčičky ve věku 5-7 let,
tančí pod vedením Hanky
Šebrlové.
Poté se představily starší
mažoretkyLentilky a Čertice
pod vedenímSoni Marešové.
Závěr
vystoupení patřil
maŽoretkám
roztleskávačkám, kterým se
podařilo navodit přátelskou a
pohodovou atmosferu. O
něco později se sálem nesly
lidové melodie a písničky
z pohádek v podání Anetky a
Andělových.
Markétky
Místní sál navštívilai
Helena
zpěvačka
Vondráčková v choreografii
Standy Celého, který se po
celé odpoledne a večerstaral
o tanečnízábavu. Došlo i na

pohodaa snadi
sportovnísoutěŽea losovánítomboly.Ztváti všechse dala vyčístspokojenost,
na cestu domů.Velký dík a poděkovánípatřívšemčlenkámSPOZU, kterétoto
hezký zétžitek
setkánípro našeseniorypřipravily.
Ilona Trkalová

Životní iubilea
Všemjubilantům, kteří oslavili v dubnu a oslaví v květnu
výročísvéhonarozenípřejeme hodně zdraví,
štěstía osobníspokojenost.
Janyška Pavel
Urválková Marie
Novotná Anna
Faltus Josef
Falta Josef
Pirkl Martin
Chládek Miloš
Hipska Anna
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Vítómevús

Váženírodiče,blahopřejeme k narození Vašehoděťátka.
Přejeme Vám, aby přineslo do Vašírodiny hodně láslcy,
šťastnýchchvil a něhy.
Michaela Novotná
Patrik Filipi
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POZVANKA
Prokopskáslavnost
V kapli svatéhoProkopav Sázavě
2009ve 13.00hodin
5. července
Hosté:
Big BandLanškroun
ZbigniewCzendlik,VěruškaSmejka|ová,

SPS Sázava Vás zrena

Tradiční
PouŤovo IJ Z^BAvU
dne4.7.2009na hřišti v Sázavě

Jednánízastupitelstvaobce proběhlo dne 13.5.2009.
- Dle usneseníz minulého zasedáníZo by|a uzavÍenasmlouva o nájmu nebytových
prostorv čp.l3.
- Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtovou změnu ě. Il2009 - poÍízeníprojektové
dokumentace na opravu a rekonstrukci domu čp. I34 _ prodejna potravin v hodnotě 62,000,Kč. Projekt vypracovala firma MK Projekt zaŽamberka.
Zastupitelstvo obce bylo informováno o podaní žádosti o dotaci z projektu Drobná
i
architekturaLanškrounska.Dotace je poskýována DSo Lanškrounskoa byla našíobcí ěerpánai
v loňskémroce na opravu márnice a částihřbitovní zdi.Y letošnímroce bude z poskýnutédotace
opravena zbývajícičásthřbitovni zdi. Celková hodnotaoprav činí115 000'- Kč' spoluúčast
obce
je 30%.Zo bere na vědomípodáníŽádosti.
- Starostka obce informovala zastupitele o pokračoviíní pliírrované opravy a
rekonstrukce čp.134 - prodejny potravin. Firmou MK Projekt byl vypracován projekt dle
poŽadavků obce a sestaven položkový rozpočet. Připravený slepý položkový rozpočet byl
předložen fi OBSTAS k sestavenízávaznéhorozpočtu.Zastupitelstvo obce schválilo zahájeru
rekonstrukce budovy čp.134(prodejny potravin) dle projektu fi MK Projekt a předloženého
rozpočtu fi OBSTAS. Předpokládané nríklady na opra\.u ( výměna oken a výloh, oprava
přístupovéhoschodiště, oprava klempířských prvků, fasáda...) a rekonstrukci ( vytvoření
dvou nebytových prostor v nelyužitých skladových prostorách) budou cca 1,5 mil Kč.
Zfuoveň zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o dílo s fi SULKO na v1lrobu oken
pro budolu ěp.I34 v ceně II5.457 ,- Kě.
. Pí starostkainformovala zastupiteleo stavu zamýšleného
převodu zpevněných ploch u
bytovek čp. 123-126 ( směr Lubník) . Týo pozemky byly zaměřeny, na náklady obce byl
vypracován geometrický p|án, pozemky jsou zařazeny do pasportu místních komunikací.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavÍeníkupní smloulry na bezttp|atný převod ppč.206|ll,
2060lI,2062l| s Uřadem pro zastupoviínístátu ve věcech majetkoých do vlastnictví obce
Sánava.
- Na obecníúřadbyla doručenažádosto urovnánípozemkoých nesrovnalostí
v lokalitě
za lakovnou p. Holomka. Dle nově zaměřenéhopozemku ve vlastnictvípí Miluše Šimkové
zasahujetento jejich pozemek ů do obecníasfaltovékomunikace.Pozemkovénesrovnalosti
budou prošetřeny.
- Pí starostkainformova|azastupitelstvo obce o zamítnutížáďostio dotaci zProgramu
obnovy venkova - dotačnítitu| č.2Podpora zapojenídětí a ml?deže do komunitního života
v obci, poskyované Ministerstvem pro místnírozvoj, na akci Skolka snů v Sázavě. oprava
školky bude provedena i bez dotace. Akce bude zahájena v termínuletních prándnin.
- Dále byli zastupitelé
informovánio opravěmístníkomunikace- směr Albrechtice,|ďerá
je značněpoškozenapo zimě i v důsledkusoučasné
objížďky.

OBECNÍ ÚŘao OZNAMUJE, ženabízí
k odprodejinevyužité
vybavení2 počítaěe,
monitorya 2 klávesnice.Informacena obecnímúřadě.

Sázavštímladí fotbalistéslavili úspěch
V Retové se dne 6.6.2009 konalo závěrečnékolo fotbalovéhookresního
přeboru starších přípravek. Jedná se o celoroční soutěž, které se
zúčastnilocelkem 14 fotbaloých druŽstev. TJ Albrechtice hrály ve
10. místo. Červnová sobota pro mladé hráče byla velice úspěšná,když
skupině o 6
postupně ďokžaa\íporazit Řetovou 2:O, Žich|ínek 6:3 a Králíky-Červená Voda 6:2 atím si
zajistili celkovéšestémístov soutěŽi okresníhopřeboru staršíchpřípravek v sezoně 20082009. Velkou radost tím udělali nejenom rodičům a všem příznivcům fotbalu, ale
předevšímtrenérovi Josefu Křivohlávkovi, kteý staršípřípravku trénuje. Sázavu vzorně
reprezentovali: ondřej Marek, Petr Urban' Tomáš Filipi, David DoleŽal, Pavel Kadrnoška,
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voLEB

v Sázavě Do EVROPSKEHO PARLAMENTU
ve dnech5.. a 6.6.2009

Početvoličůzapsanýchdo qfoisu ze stáléhoSeznamu
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kteq.irnbyly vydány úředníobálky
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Stranač.1
Stranač.2
Stranač'3
Stranač.4
Stranač.5
Stranač.6
Stranač.7
Stranač.9
Stranač.ll
Stranač.14
Stranač.l8
Stranaě.2l
Stranaě.27
Stranač.29
Stranač.3l
Stranač.32
Stranač.33

433
131
131
13r

tj.30'25Yo

Libertas.cz
Křesťan.a demokrat.unie - Českosl.stranalidová
Věci veřejné
občanskádemokratickástrana
Suverenita
Volte Praý Blok - www.cibulka.net
SdruŽenípro republiku- RepublikánskástranaČeskoslovenska
Evropskádemokratickásffana
DemokratickáStranaZe|ených
Života
SDŽ - Stranadůstojného
Liberá|ové.CZ
KomunistickástranaČecha Moravy
KorunaČeská( monarch.str.Čech,
Moravya Slezska)
republiky..
České
,,Stranasoukromníků
Dělnická strana
Nezávis1í
Českástranasociálnědemokratická
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