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Duben-Květen
2008
Pranostiky:Na svatéhoJiří rodí se jaro.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnuzŤídkamrholívá,
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V měsíci dubnu oslavila paní Marie Lorencová výročísvéhonarození.Clenky Sboru pro
občanské zďreŽitosti poblahopřály paní Lorencové pevné zdravi kjejím krásným 9]
narozeninám. o její zdraví,péčia spokojenéstáříse stará syn Jiří, se kterým žijeve společné
domácnosti. PaníLorencová je nejstarším
občanemSázavy.
Srdečněblahopřejeme!
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Životníjubilea
Všemjubilantům,kteří v měsícidubruloslavili a květnuoslaví
výročísvéhonarození
přejeme hodně zdraví,štěstía osobníspokojenost,
Kaupová Emilie
Křivohlávek Josef
BouškováBožena
Bednářová Irena
Marie
Loirencovťi
Parent Emil
VaníčkováMarta

Sázava ] ]6
Sázava 94
Sózava 26
Sázava 72
Sázava 42
Sázava 77
Sózava 3B

VíttÍmevds
Váženírodiče,blahopřejeme k narození Vašehoděťátka.Přejeme
Vám, aby přineslo do Vašírodiny hodně lóslry, šťastnýchchvil a
něhy.
ChmelíkováAdéla
Hejcman David

Sázava 2
Sózava ]05

Rozloučiliisme se
Filipiová Eliška
LiškovťiAnna
Pavelka Bedřich

Sázava 7
Sázava 9]
Sázava 30

obecní úřuclSttzuvafl SPOZ Sdzavu VtÍszve nu předstilvení
Spolku divadelních ochotníkův Dolní Cermné
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představění dúváme

v Súzavě
pohostinství
v Sobotu]0. květnu 2008 v 19.30v stÍlemístního
Sázava
ve 14.00hodinse konáv sále pohostinství
Dne 17.5.2oo8

'ETKÁNÍDŮcHoDcŮ
sLAVNosTNÍ

paníHankyŠebrlové
podvedením
Svět|ušky
maŽoretky
učinkují:
Jan Sisr
Hrodková
Ludmi|a
a tombo|a
občerstvení

Že se ve dnech
MateřskáškolaSázavaoznamuje,

1.5 -15.5.2008koná

celého
v průběhu
Jedná se o všechnyděti,kterénastoupí
roku2008/2009.
školního
Z JEDNÁNÍza'srupITELSTvA oBCE ZE DNE 28,4.2008
Na obecníúřadbyla doručenažádostmanŽelůZákovrych,Hamříkových a Křivohlávkoqých
o odkoupenípozemku p.p.č.1005/9.Pozemek bude na náklady Žadatelůgeometrickým
si odkoupíjednotlivéčástinavazujícínajejich parcely.
plánem rozdělen ažadate|é
Zastupitelstvoobce schválilo zveřejněnízáměruprodattentopozemek.
Zastupitelstvoobce schválilo Rozpočtovouzměnu č.1/2008,týkajícíse zákonem
povinnéhopojištěnízaměstnanců,navýšenílydajů o 1.500,-Kč.
Ňa obecníúřadbyly doručenydvě Žádostip. Jiřího Kokory. Žádosto moŽnostuložení
dřeva na omezenoudobu na obecnípozemek. Žádostibylo rryhověno.Druhá Žádostp.
Kokory se týkala opra\T/cesty v majetku obce (směremk rybífarmě),kterou p. Kokora bez
vědomíobce na vlastnínáklady vyspravil a žádáo proplaceníčástky,kterou do oprar,y
vloŽii' Žádosttnebylo r,yhověno.
obec Sázava podala na KU Pardubickéhokraje Žádosto dotaci na obnovu výpočetní
techniky na oU aŽádost o dotaci na podporumalých kulturníchpamátek z projektu
Drobná architektura Lanškrounska - na opravu hřbitovní zdi amátntce.
Bylo projednánorysazenínáhradnízeleně zapokácenýpoškozenýstrom u hřiště.
Naplánovaná akce modernizacesilnice IV 315 z Lanškrounado Tatenice bude probíhataž
době _ po
v záŤí2008. oprava obecnísilnice v Sázavě bude objednánav nejbližší
zmapovánía posouzenípoškození'
V měsícibřeznu opakovanědošlo (zapŤítomnostiněkteých nájemníků)k odbornému
posouzenístavu odpadtrv domě č.p.15 ( obecníbl.tv) . Posouzeníprovedla firma K Mont
Choceň, S.r.o.se závětem,že nenípoškozenoodpadnípotrubív budově, ale vlhkost ve
spodníchbyech pocházíze vz|ínáníspodnívody v domě.
Po vichřici Emma je lehce poškozenástřechana kapli - zastupitelstvopověřilo p.
Malátka zajištěnímplošiny a opravenístřechy.
větve. Pokud
Po proŤezánístromůkolem cesty Zařekou._ směr Žichlínek,zůstalypoŤezané
zájem, můŽousi je uklidit. Uklid zby|ýchvětvízajistíSPS.
o ně majíobčané
zasedáníZo zjíst1lapodmínky
Zastupitelstvopověřilo p. starostku,aby do příštího
moŽnostiodkoupení pozemkůp. Sípkové( v prostorunaprotihřišti).
Dne28,5'2008 ve 14.30v zasedacimístnostioU Sázava se koná veřejnéprojednání
Územního plánu obce Sázava. Podrobnostinaidetena úřednídesceoU.
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30.4.2008
8.s.2008
10.5.2008
17.s.2008
31;5.2008
28.6.2008
29.6.2008

Plánované akce

Pálení čarodějnic_ začátekv 17.00h -fotbal,v 19.00h zapáleníohně
v 8.00 h na hřištiv Sázavě
Pochod naLázek_ sÍazúčastníků
Divadelní představenÍRozmarný duch - začátekv 19.30h na sále v Sázavě
ve 14.00h na sále v Sázavě
Setkání důchodců- začáÍek
_
Kácení máje na hřiŠtiv Sázavě
Pout'ová zábava _ na hřišti v Sázavě
Prokopská slavnost - ve 13'00h -Kaple Sv' Prokopav Sázavě
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Úspěšnouhokejovousezonuukončilidva nadějnímladí hokejistéDavid Doležala ondřej Marek _ oba ze
M.Vicenecea T.Krče.Letos
Trénujípod vedenímtrenérů
Sázaly. od roku 2006 jsou členy TJ Lanškroun.
poprvéodehráliswj prvníKRAJSKÝ PŘEBoR PRÍPRAVEK V MINIHoKEJI, kteý je sloŽenz 23 zápasťJ,
Pardubic'Chocně,kdeje hokejtradicí.VítěZem
r'yhráli.Na leděse potkávaliskvalitnímicelky
ztoho 7 zápasů
místo.Blahopřejeme!
přeboruse stalohokejové
obsadilasedmé
mužstvo
Pardubicea TJ Lanškroun
krajského

=l+ď

Karneval v
Sázavě

8.3.2008
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