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tel.,fax:465 322531,http:wwru.obec-sazava.cz,
email:obec@obec-sazava.cz

Únor- Březen20.08
Pranos.tiky:Leží-li kočkav úto.runa slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Je-|i mrévna svatéhoGabriela, byvají žněveselé.

Úspěchv

našich dětÍ:

Dte 6.2.2a08 se konalo v sále lanškrounského
zámku slavnostnív'yhláš.ení
ankety ,,Mládež
reprezentujeměsto...Tuto anketu již tradičněvyhlašujeměsto Lanškroun a Kulturnf centrum
Lanškroun.obec Sázava měla svézástupce'kteřf se dosta]imezi ncjlepší,v kategorii rrměleckéa
spo.rtovní.
Aneta. a Markéta Andělow byly oceněny za 3.mís1ov celostátnímkole soutěžeZUŠ
komorníchsborů.Sestrv Monika a Janq ..*Hlákowza l.místov krajskémkole soutěžekomorních
sborůdo 12 iet, Aneta Tr,h**.o.Já
za l.místov krajskéatletickésoutěžia za S.místona mezinárodních
atleticfuých
závodectrve Vídni.
V širšínominaciuspěIi Jgnš*P,
jazyce..
v ně.meeké.m

ktery dostaloceněníza l.místov okesním kole-olympiáda

Veltrqýúspěchv zaěátku letošnísezony zaznamena|aEliška Smeikalovj*,která se zúěastniladne
9.2.200&vHradci Královéturnajevzávodnim badmintonua stalase vítězkoukategoriedívekdo ll
let.Dokázala si poraditse zkušenýmisoupeřkami,kteró po'razilarozdílemvýkonnos1ní
třídy.

Blahopřejeme vše.moceněným a přejeme hodně úspěchů!

.

WŘ:WWffi

Zivotníjubilea
jubilantům,kteřív měsíciúnorua březnu oslavívýročí
Všem
svéhonarozenípřejemehodnězdraví,štěstía osobní
spokojenost.
Buřval Zdeněk
Vašíčková
Věra
HegerováKateřina
KubelkovóFrantiška
Langrová Marta

Sázava
Sázava
Sázava
Sózava
Sázava

70
73
8
96
]4

Vítdmevds
Váženírodiče,blahopřejeme k narození Vašehoděťátka.
Přejeme Vám, aby přineslo do Vašírodiny hodně láslE,
šťastnýchchvil aněhv,
Tereza Gildainová

Sázava ]64

Dne 8.3.2008ve í4.00hodinzvemevšechny
děti,rodiče
a prarodiče
na tradiční
DETSKY KARNEVAL
hudba:MilanŠvub
účinkují:
maŽoretky
SVĚTLUŠKYpodVedenímpaníHanyŠebrlové
Bohatátombo|aa občerstvení

_ jako reklamní
Pan Jiří Vodička,Sázava 19,te|.:7759377 45 zhotovi|
prezentacistránkypro Spo|ekpřáte|sportu Sázava o.s. na internetové
adrese
http://sps.okamzite.eu,
.
TímtoSPS o.s. děkuje.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE ZE DNE 25.2.2008

-Zastupitelstvoobce schválilo prodej p.p.č.105/5o
Týměře |50 m2 panu Emilu Parentovi za
cenu 25 Kčl m2. S tím, Že úklaďy na vklad do katastru uhradíkupující.
- Zastupitelstvoobce schválilo pronájempozemku p.p.č.466lI _ sportovníareá|,včetněšaten
a sociálníhozaÍizenív budově č.p.153 pro občanské
sdruženíSpolek přátel sportu Séaavau
Lanškrounaod 1.1.2008na dobu neurčitouzanájemné1.000,-Kč měsíčně.Smlouva bude
podepsánav nejbližšídobě.
- Zastupitelstvo obce projednalo avza|o na vědomí Návrh rozpočtuobce Sázava na rok
2008' Návrh rozpočtubude podle zákonalyvěšen na úřednídesce obecníhoúřadupo dobu
minimálně 15 dnů'Podrobnějšínávrhrozpočtuje k nahlédnutí
na obecnímúřadě.
- Ministerstvo pro místnírozvoj r,yhlásilo Z programu Podpory venkova na rok 2008 moŽnost
předloŽení žádostío poskýnutí dotace pro obce do 3000 obyvatel. obec Sázavavyžije
dotačníhotitulu č.2_ Podporazapojení dětía mIáďežedo komunitního života v obci, kteý je
zaměřen na rekonstrukci nebo rybudování zaŤízenipro volnočasovéaktivity. Termín podání
Žádostíje do 28.3.2008.Zastupitelstvoobce schválilo doplněníStrategického
plrínuobce
Sázava na období 2008-2020 o bod č'6_ Revita|izace sportoviště.
-Na minulém zasedáníbyla projednávána žádostp. Kiihnerta o pořizení krboých kamen do
pohostinstvív Sžuavě.Zo žáďostír,yhovělo.
-V šatnách, které jsou součástísportoviště v Sázavé byla provedena oprava odpadů ve
sprchách, I<teráby|aplánována již oď minulého roku. Materiál byl pořízen z rozpoětu obce,
práce bylaprovedena členySPS Sázava.
-Zastupitelstvo obce schválilo stanovenízávaznýchukazatelipro MŠ Sžaavana rok 2008 ve
ryši: 1. čtvrtletí
37,680,-Kč;2. čtvrtletí
40.000,-Kč; 3. čtvrtletí65.200,-Kča4, čtvrtletí
42.120,-Kč. Celková částkazrozpočtuobce Sázava je 159.800,-Kč' jako neinvestičnídotace
od krajskéhoúřaduPa kraje 25.2OO,-Kč. oproti loňskémuroku se snížilpříspěvek od KÚ dle počtupřihlášenýchdětído MŠ azvyšil se příspěvekod obce.
-Zastupitelstvo obce schválilo ,,Zprávu č.16 o ýsledku přezkoumání hospodaření obce
Sézava za rck 2007,, rydanou pracovní skupinou KU Pardubického kraje. Při přezkoumání
hospodařeníobce nebyly zjištěny žáďnéchyby a nedostatky'
-Zastupitelstvo obce schválilo vnitřní předpis obce - ,, Pravidla pro poskýování veřejné
podpory - grantůa příspěvkůzrozpočtu obce Sázava...
-Na oÚ byly doručeny celkem 3 žádosti o finanční podporu občanských sdruŽení.
podporu z rczpočtuobce Sázava pro Spolek
Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou ťrnanční
přátel sportu Sázava u Lanškrounao.s. ve vyši 50.000,-Kč' na podporu sportovníchakcí pro
m|ádež,na,ídržbusportovníhoareálu a ceny pro děti a m|ádež,Zastupitelstvo obce schválilo
veřejnou finančnípodporu z rozpočtuobce Sázava pro TJ Albrechtice u Lanškrouna o.s. Ve
vyši 15.000'-Kč na podporu fotbalovýchdruŽstevm|áďeže.Třetí žádostbyla doručenaod TJ
Albrechtice _ atletický oddíl na poŤáďáni tradičníhoběhu Sázava - Léuek. Závod probíhá
v záŤí,letos20 ročník.Žádostbudeještěprojednána.
-Na obecní úřad byla doručenažáďosto opravu mostku k č.p.52 - Kuběnkovi. Vyjádřením
k žádostibyl pověřen Mgr. Bernard Urban.
-Dne 8.3' 2008 proběhne na sále v Sazavě Dětský maškarníkameval. Pouťová veselice se
letos bude konat 28'6.2008na hřišti a koncertv kapli _ Prokopská slavnost 29.6.2008
-Projednávali se rovněŽ podněty od občanůobce - oprava poškozenéhovodovodního řádu
v MŠ a bytě na ě.p. 2; parkováníaut ve většímpoětu rlapozemcích obce.

Masopust

2008

. okem
EvyMalátkové

Tradice je tradice. A když se něco koná už potřetí,je to dobqý základ pro tradici, jak řekla
naše starostka v úvodnímprojel,u letošníhoMASOPUSTNÍHo VESELÍ. Sešli jsme se
tradičněna hřišti v Sázavě v sobotu 2.2,2008 ve 14 hodin. Někteří vza|ivážně pokračování
lidoých veselic a navlékli se , jak zvýkaže do masek obvyklých i neobvyklých' Viděli
jsme kominíka, slaměné' kobylu s jezdcem, medvědy, ale i dráčka Soptíka nebo včelu s
broukem' A samozřejmě nějakou tu cikánku, policajta, krakonoše,..'..Sešlo se nás letos 4l
masek a pár přihlížejícíchnavrch. A ty koblížky a klobásky a uzenéa Sem tam i kapička
dobréhomoku....Musím pŤiznat,žepohostinnostvšechhospodyněka hospodáŤůneznámezí
a koblížky jsou kaŽdým rokem vypečenější,
klobásky rryrrzenějšía masopustní gulášek na
zahŤátíčímdál tím lepší'Jedna radost. Tak neváhejte a přijďte zaroktaké.

