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Leden2008
Yážení spoluobčané,
na začátku kaŽdéhonovéhoroku bývá zrykem, Že se ohlížíme,hodnotíme a bilancujeme
rok, kter1ýprávě skončil. Dáváme si nová předsevzetí a úkoly do roku nového, kteý právě
zača|.Iaký, že vlastně byl rok 20a7 pro našiobec?
V první polovině roku došlo k dokončeníoprav Kaple svatého Prokopa a jejího
slavnostního otevření. Územní plán je dopracován do fáze návrhu a čeká na ry.jádření
dotčených orgánů.. obec uzavřela novou nájemní smlouvu na pronájem pozemků Se
Zerrrědělsko-obclrodnírrr
druŽstvemŽichlínek, kteréjsou ve vlastrrictvíobce a kter.éZoD
Žichlínek užívá.Byla lybudována nová stánípro kontejnery na komunální odpad, došlo ke
kolaudaci místníkomunikace v lokalitě ,,Za mostem...obec Sázava získala od Pekařství a
cukrářství Sázava S.I.o.sponzorskýdar-finanční
částku105 000'- Kč na nákup malotraktoru,
kteý je qružíván při údrŽběsportovního areálu. Do šatny v mateřské škole v Sázavě byl
zakoupen nory nábýek, kteý zhotovila firma pana Radka Vitoucha. Mateřská škola získa]a
sponzorský dar od pana Radovana Majera, kteý věnoval nový koberec do šatnyMŠ. Finanční
částku věnovala firma nranŽelůLenky a Michala Pirkloqich-sběmý dvůr na uspořádání
vánočníhokoncertu. Díky ochotě našich spoluobčanů
došlo i na několik oprav v obci. Pan
Fingr zajistil opravu stříškyna informačnítabuli, opravu a nátěr hřbitovní brány. Pan Kopp
byl nápomocen při zajištěnírýkopu při opravě veřejnéhoosvětlení'NeménědůleŽitýje úklid
zastávky na dolním konci Sázavy,o kteý se staráp. Josef Křivohlávek' údrŽbazeleně v obci,
za kterou děkujeme p. Manfredu Kaupemu a p. Haně Urbanové.
Poděkování patří nově vzniklému sdruŽeníSPS, kterépro nás všechny zajistilo celou řadu
kultumích a sportovních akcí, jako napr: masopust, pálení čarodějnic, vítání prázdnin,
divadlo' volné bruslení. V pruběhu jara lybudovali

na hřišti nové zav|ažování, byli

nápomocni při úklidu obcepo prořezu staých větví,starajíse o celý sportovníareál.

Ráda bych poděkovaiaSborupro občanské
záležitosti,ktery uspořádal dalšíúspěšné
akce,
které v loňském roce v Sázavě proběhly-dětskýkameval' slavnostní setkání důchodců,
Prokopskáslavnost,mikulášskánadílkaa vánoční
koncert'
Dalšídík patří sestrámAnetce a MarkétceAnděloqým, Daniele Kalousové,které
spolupracují
při vítáníobčánků
pěkná kulturnívystoupení.
a zajišťují
V našíobci se během loňskéhoroku narodilo osm noqich občánkůa bohuŽelse sedmi
občanySázavyjsme se muselirozloučit.
Zp|ánovanýchakcí,kterése nepodařilov loňskómrocedokončit
je opravaodpadův domě
čp.15 a opravamostuu Smejkalů.
Tytopřipojímek plánuakcína rok 2008.
Yáženi občané,
přeji Vám všempevnézdravi,hodně štěstí,spokojenostv osobními
pracovnímživotě,dětem hodně zdaru ve škole.Našíobci úspěšné
projekty,vzájemnou
úctua porozumění.
slušnost,
Ilona Trkalová
starostka obce

Životníj ubileu
Všemjubilantům, kteří tento měsícoslaví výročísvéhoncu.ození
přejeme hodně zdraví, štěstía osobníspokoienost'
VolochováAnna
Filipová Milada
Bednóř Zdeněk
NovotnýAntonín
Tkáčik Ján
Pavelka Bedřich

Sózava 44
Sázava 36
Sázava 72
Sázava 9
Sázava 4]
Sázava 30

Černá Věra

Sázava ] ]5

Rozloučilijsme se:

Z jednání zastupitelstva obce Sázava ze dne 14. ledna 2008
Zastupitelstvoobce schválilorozpočtové
změnyč.612007,7l20O7,8l2OO],9l2OO]
a
1012007.Rozpočtovézměny se týkajízvýšenínákladů( o 5.000,-oproti plánovanému
rozpočtu)na opravu rozhlasu, ktery byl poškozenývlivem bouřky, zýšení nákladů na opravu
veřejnéhoosvětlení_ byla provedenarozsáhlejšíoprava vedeníveřejnéhoosvětlení_ směrem
na Lanškroun,zvýšenínákladůna odvoz a likvidaci komunálníhoodpadu' vyššíchnákladůna
poštovné.
V prosinci proběhly plánovanéinventurymajetku obce. Nebyly zjištěny žádné
nesrovnalosti' V pohostinstvía prodejněby|vyŤazennepoužitelnýinventař v hodnotě 12,10O'.
Kč ( stary koberec a nefunkčnínÍřezoý stroj).
Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č.Il2008 k Programu obnovy venkova pro obec
Sázavana období2008 _ 2020.y minulémobdobíby|apoÍízenastudie k Programu obnoly
venkova, ve kterébylo zadáno několik akcí ( plynofikace obce, r,ybudováníšatenke
sportovišti,chodníkk prodejně,...).
Tyto akce jiŽ byly lyčerpány,proto zastupitelstvoobce
nyní schválilo dodatek k PoV, kteý za|lrnujedalšírozvoj obce - opravu komunikací a
chodníkův obci, opÍavubudov v majetkuobce, zajištěnípozemkůpro dalšíýstavbu v
obci,...
Na obecníúřadbyla doručenažádostobčanského
sdruŽeníSpolek přátel sportu Sázava o
pronájem pozemku p.p.č.466lI- sportovníareál v k.ú.Sázava u Lanškrounaa příslušenství
ke sportovišti- šatnya sociálnízaiizenív č.p.153. Zastupitelstvo obce schválilo záměr
pronajmout tento pozemek p.p.č.466lI_ sportovníareá|včetněšatena sociálního zaŤizeniv
budově č'p' 153 pro občanské
sdruŽeníSpolek přáte|sportu Sázava,
Starostka obce informovaiazastupitelstvoo dění v Dobrovolnémsvazku obcí,jehoŽ jsme
součástí.
Jedním ze záměrů DSo je výstavba optimalizace vodního režimu v krajině a
protipovodňová opatřenív povodíMoravské Sázavy v oblasti Lanškrounska.Projekt bude
realizovánpouze za podnrírrekzískáníýznamné finanční podpory z EI]'
Na obecní úřad byla doručenaŽádost obyvatel Sazalry o posouzenístavu dřeviny - lípy
vedle hřiště. Strom je poškozenýanebezpečný.P. Milan Kobza a p. Jiří Malátek zajistí
posouzenístavu stromu Za pomoci odborníkůa na příštímzastupitelstvubude rozhodnuto
o.dalšímřešení.
Na obecníúřadbyla doručenažádostp' Ktihner1aRomana _ nájemce Pohostinstvi Sázava,
o zakoupeníčističkyvzduchu do pohostinství,o projednánídosavadníhosystémuvýápění
r'pohostinství- výměna oken a dveří,zakoupeníkrbovych kamen,...a o finančnípříspěvek
na obnoveníkuŽelníkovédráhy. Vzhledem k celkovémustavu budorry,kdy bude nutnájejí
ceiková rekonstrukceby nebylo ekonomickév současnostii,ynakládatvětšífinančníčástky
na opravu pohostinství_ okna a dveře' o pořízeníčističkyvzduchu a krbových kamen do
pohostinství se bude jednat na příštímzasedání_ po přesnějšímujasnění podmínek cenovénabídky,vhodnosttopenívzhledem ke stavu komína ...
Frézana sníh , která byla zakoupenapřed dvěma roky na obecníúřadnaprostonevyhovuje
podmínkám pro pouŽívánina oU' V současné
době je na opravě v Mountfieldu Litomyšl.
ZastupiteIése dohodli na koupi výkonnějšíhozaŤizení_ částečnouvýměnou ( slevou) za
tuto ner,yhovujícífrézkudle dohody s firmou Mountfield.
Začátkem ledna došlo v Sázavě k dopravní nehodě, pŤíniŽ nezjištěnýpachatel zničil
^ zábrad|ína mostě u Šmoků'Zábrad|íbylo provizorně označenopáskou. P. Milan Kobza a
p. Jiří Malátek zjistí možnostoprar,y zábradlí.
Na dolním konci obce byla poškozena autobusová zastávka' Upozorňujeme případné
pachateletétovandalskéčinnosti,Žejde o poměrně drahy majetekobce a jeho poškozovaní
je trestné!V případědopadenísejedná o velkéfinančnínáhrady'

Ve dnech5. a6.1. 2008 se takéobecSázava
zapoji|ado Tříkrálové sbírky. Celkem se v
obci lybralo 10.304,-Kč. Sbírkuorganizuje
Českákatolioká charitav Lanškrouně'která
penízedále rozděluje potřebným.
Děkujeme všem,kteřípřispěli.

Plánovanéakce:

2.2.2008

8.3.2008

MASOPUST

sraz masek ve 14.00hodin na hřišti
Průvodmasekbude doprovázetživá hudba v podání
p. StanislavaPopelářea jiných....
Zakoněetíprůvodu zábavouna sále v Sázavě. Pro
účastníky
průvodubude přichystán tradičníguláš.

Dětský maškarníkarneval

ve 14.00hodin na sále

Svoz odpaduv roce 2008
Svoz komunálníhoodpadu( popelnice)- každýsudýpátek dopolednísměnatj.:
11 . 1 . 2
, 5 . I . ,8 . 2 . 2
, 2 . 2 .7
, . 3 . ,2 I . 3 . ,4 . 4 . ,I 9 . 4 . 2, . 5 . ,1 6 . 5 .3, 0 . 5 . ,1 3 . 6 .2, 7. 6 . ,I I . 7. ,
2 5 . 7 . , 8 . 8 . , 2 2 . 9 . , 51.99..9, . , 3 . r 01.7, . 1 03. ,1 . 1 0 .1,4 . r r . , 2 9 . 1 r . , 1 2 . r 2 . , 2 6 . 1 2 .

Svoz plastů- svozový den středa jednou za 4 týdny tj,:
23.1.,20.2.,19.3.,16.4.,14.5.,11.6.,9.',|.,6.9.,3.9.,I.L0.,29.r0.,26.rL.,24.12
Svoz skla ( bíléhoa barevného)a svoz papíru
vždypo naplněníkontejnerůna telefonickouobjednávku
Poplatky Zasyoz komunálníhoodpadujsou splatnédo konce března 2008 azůstávaji
ve stejnéryši jako v loňskémroce _ Íj.320,-Kč / osobu.
Poplatky Za psy jsou splatnétakédo konce bÍeznave r,yši 100'- Kč l psa za I psa, za
kaŽdéhodalšího200.- Kč.

Prosímemajitelevčelstevo doručení
povinného
hlášení
na oU Sázava.Děkujeme

