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Pranostiky:Jaképočasí
dělá svaty Matouš,takovó potrvá čtyřineděle.
ZáÍívínovaří a co nedovaří'říien dopeče.
milé děti,
Váženi spoluobčané,
rbzloučení s časem teplých, letních, prázdninových dní, s časem odpoěinku provoněném
prázdninovými záŽitky a lenošenípřipravilo již tradlčněmístníobčanskésdruženíSPS Sazava u
Lanškrouna. Veselá ná|ada,dobréjídlo, piti anezbýný taneček, to užjsou pouze vzpomínky na letní
prézdniny. o slovo se opět hlásilo záÍi a s tím spojený nástup do školy aÍada povinností.V letošním
roce nastupuje do první třídy zák|adníškoly 7 sázavských předškoláků'kteým moc přeji, aby se jim
ve škole dařilo a našli si spoustu nových a upřímných kamarádů.
Přestožebyl ěas préadnina dovolených v Sázavě se nezahálelo. V první polovině červencedošlo na
zák|adě pÍedcházejicíchjednání k opravě mostu ,, U Novotných.. v dolní části obce. Posouzení
stávajícíhostavu mostu provedla firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Po celkovém zhodnocení
technického stavu mostní konstrukce bylo doporučenoa následně potéprovedeno zbavení ocelových
nosníkůrzi aby| zde aplikován nátěr. U podemle!ých zák|adi byl zhotoven betonoý práh kolem celé
opěry.U kamennéopěry bylo provedeno kompletní hloubkovépřespárování.
Dne 29,ěervna byla zahájena oprava Mateřské školky vSázavě. Ve školce došlo kv1iměně
stávajícíchtopných těles, elektroinstalace, podlahových krytin a vymalování. Zěásti byl pořízen
nový nábýek. V letošnímroce' v nově opravenéškolce,přivítala paní ředitelka 22 dětí.Mimo jiné, do
mateřskéškolky nastoupila i nová paníuěitelka Barbora Mastná.
Současněv tomto období probíhaly dalšíplánovanéakce, a to oprava komunikace u domu ěp. I23,
I24, I25 a 126 - bytovky směr Lubník. Došlo k pořízenínových asfaltových koberců,kteréprovedla
firma Skanska DS a's. Byla zahájena oprava a rekonstrukce domu ěp. 134-prodejnapotravin, Zdebyly
vybudovány dva nebýové prostory, které budou využity jako drobné provozovny se společným
vchodem a úklidovou místností. oba nebytové prostory mají dvě místnosti, WC a jsou vybaveny
vlastním výápěním. Ve síávajícíprodejně potravin došlo k ýměně výkladů, vchodových dveří, byl
opraven a upraven vstup do prodejny' Pozornost byla věnována i celkovému vzhledu budovy a jejímu
okolí. Na tuto opravu a rekonstrukci byla vylžita dotace Pardubickéhokraje z PoV.
Zahá|et nebudeme ani po prázdninách. Čeká na'sjestc p|ánovaná akce - oprava hřbitovní zdi. Na
tuto akci bude využita,jako v loňskémroce, dotace z projektu Drobná architektura Lanškrounska.
Všechny shora uvedené akee si vyžáda|y spousty jednání, práce a jábych si moc přá|a, aby by|y
využiý a přispěly k tomu dobrému,co je již v našíobci vybudováno'
Příkladem správnéhoa účelnéhoje např. využitímístníkapliěky, ve kterése dne 5.ěervence konal
třetí ročník Prokopské slavnosti. Tuto slavnost obohatil svojí přítomností lanškrounský farař
Zbigniew Czendlik, kteý vedle sdělování sých zéůitků
sloužil i tradiění mši. V úvodu se kapličkou
nesly písniěky, které zpiva|a Věruška Smejkalová a potézněly písně v podání zpěvaěky Věry Matějů
- BANDU, kter1ýřídil pan Josef Pilný. V prostorách kaple
za hudebního doprovodu DXILAND
svatého Prokopa se konaly opět další dvě svatby. Dne 25.7,2009 si ve 13 hodin řekli své ANo
Veronika Novotná a Miloš Fibikar, dne 22'8'2009 uzavřeli ve 14 hodin manželstvíJana Studená a
Jaroslav Hubálek.

Ilona Trkalová starostkao.bco

YáŽeníspoluobčané,

pozvatna
Pekařství a cukrářství Sánava ' s.r.o. si Vásdovoluje
u Lanškrouna.
Sázava
prohlídku nově postavené pekár[ý v k.ú.
29.9.,30.9.,20.10.,22.I0.a 27.I0. v 19.30 hod
Termíny:
zájem(počet
osob)je třebanahlásitna obecnímúřaděv Sázavě,
Případný
prohlídky.
natermínu
Dobatrvánícca 1,5- 2 hodiny.
kde sedomluvíte
setěšíJiříKollerta DaliborMatěiík
Na Vašinávštěvu

oZýuCWÍftKÍ,Í
Ku,,lturníakce,diskotéky,pórty, přehlídky,prezentace, karnevaly a další.
CENA DOHODOU
E-Mail ; pc.sazava@email.cz
Tel.722 432775
Larry & DJ Retro, www.di-la.unas.cz
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Životní'. ',
Všemjubilantům, kteří oslavili v Srpnu a v měsíci září oslaví
výročísvéhonarozenípřejeme hodně zdraví, štěstía
osobníspokojenost.
Kokora Otmar
Kobza Josef
Drábková Anna
Suchomelová Božena
Langr Václav
Kolomazníkovó Marie
Novotnó Anna
VabroušekJindřich

Sázava
Sázava
Sázava
Sázava
Sázava
Sózava
Sázava
Sázava
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Vítóme Vds
Váženírodiče,blahopřejeme k narození Vašehoděťátka.Přejeme
Vám, aby do Vašírodiny přineslo hodně láslql a šťastnýchchvil.
Nikola Popelářová
Monika Popelářová
Petr Langer

Sázava 7
Sázava 7
Sázava 7]

Z jednání Zastupitelstva obce Sázava ze dne 31.8.2009

- Zastupitelstvoobce schválilo oceněnípozemkových parcel č,.2060l| o ýměře 377
m2,206IlI o výměře 237 m2 a2062ll o výměře 101 m2, získanýchSmlouvou o bezúplatném
převodu nemovitosti č. UZSVMlHUolI729l2}}9-HUoM.Sp
88/2008 Ha od Uřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Sázava, cenou obvyklou pro
obec Sázava _ ostatníkomrrnikace : 2I,- Kělm2. Celková cena komunikacíje 15.015,.Kč.
- Zasttpitelstvo obce bylo informováno o pokračováníprojektu Datových schránek.
oď I,7.2009 byla obci dle zákona č.300/2008Sb. zÍizena datová schránka pro příjem apodéni
úředníchlistin. Aktivace datových schránek se odkládá nejpozději od 1. 11.2009. Dle
nabídky MěÚ Lanškroun miíme možnost zapojit se do P1ojektu pořizení technologického
centra a spisové služby společnépro obce, pro něž je MěU Lanškroun úřadem s rozšířenou
působností.Pí starostkainformovala zastupitele o stavu projektu a případnéspolupráci s MěÚ
Lanškroun.
,

- od 15. červencedo 30 záÍí2009je možnépodat žádosto dotaci z Programu obnovy
venkova Pardubického kraje na rok 2010, obec Siízavaje zapojena v PoV od roku 1997 a
bude i na rok 2010 žádat Pardubický kraj o dotaci z dotačníhotitulu 4 - Výstavba,
rekonstrukce a oprava místníchkomunikací, chodníků,parkovišť a odstavných ploch' Y
ránci tohoto dotačníhotitulu lze získatdotaci ve qýši až 50% nákladů akce v běžnémroce.
- Dále pí starostka informovala o moŽností žádat o dotaci zprogramn Ministerstva
životního prostředí administrovaného Státním fondem Životního prostředí Čn - Ze\ená
úsporiím. Program je zanětený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností
v rodinných a býových domech. obec Sáaava podá žádost o dotaci z oblasti A: Úspora
energie na výápění, na výměnu oken v bytovémdomě čp.15 ve vlastnictví obce.
- Zastupítelstvo obce bylo informováno o dokončeníprojektu DSo Lanškrounsko:
Ana|ýza uzemí a náwh doplnění protipovodňoqých a protierozních opatření v ploše povodí
pro :územilrybraných obcí regionu Lanškrouqsko. Výsledkem studie, na kterou přispívala i
naše obec je závěrečná zptáva, mapové a tabulkové přílohy. Dokumentace je pro zájemce
k nahlédnutína obecnímúřaděv Sázavě.
- z projektu Drobná architektura Lanškrounska byla obci přiznána dotace ve vyši
63.000,. Kč. Spoluúčastobce na akci bude ve qýši 33.000'- Kč. V letošnímroce bude
z poskýnutédotacepokračovatoprava zbývajícíčásthřbitovní zdi. Akce proběhneběhem měsíce
záři.
- Žádosto pronájem nových nebytoých prostor v domě čp.I34 podala u obecního úřadu
v Sázavě Eva Junková - za účelemprovozováníkadeřnictví a Věra Hofmanová - za úče|em
provozovánínehtovémodeláže. Nájemnéčiní1000,-Kč měsíčně.
- na obecní :úřadbyla doručenaŽádostp. Křivohlávka , Sánava 54 o pomoc při řešení
zátopyrodinnéhodomku vodou tekoucíz obecníkomunikace.Situaci posoudíp. Josef Bouška.

Veronika Novotná a Miloš Fibikar

25.7.2009
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Jana Studená a Jaroslav Hubálek

22.8.2009
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