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Po prázdnirrovénr
lenošenínastalaopět škola.Věřím, Že mátevšiclrnina letošníprázdniny pěkné
vzpomínky,Žejste zažili spousý nezapomenutelných
záŽ\tkůna letníchtáborech,s rodičia kamarády.
Pěknérozloučení
s tímtočasemklidu, lenošení
a odpočinkupro Vás všechnyjiŽ tradičněpřipravi|ov
našíobci občanské
sdruženíSPS Sázava.
Přesto, že by| čas prázdrrina dovolenýchv Sázavě se nezahálelo.První ýden v červencibyla
zahájena rekonstrukce topení v prostorách obecního úřadu, kterou provedla firrna pana Pav|a
PoslušnéhozÚstí nad or|icí. Na obecníúřad byl zakoupen nový kondenzační
kotel, který zajistí
rytápění obecního ťrřadLl.
samostatné
Stávajícítopeníbylo napojenona mateřskou školku a ce|é
výápění bylo lysoce neekonomické.V měsícidLrbnužáda|anašeobec o dotaci z projektu Drobná
architektrrra
Lanškrounska.Žác|ostiby|ovyhověnoa Ztétodotacebyla opravenamárnice a částzdi na
místnímhřbitově.Tuto akci provedlafirma JaroslavaKyrala _ oBSTAs o.f. Dále byla podána Žádost
na Krajský úřadPardubickéhokraje o dotaci na obnovu rrypočetní
techniky na obecníúřad.Žádosti
bylo vyhověno, clošlo k uzavření smlouvy a na obecní úřad bude pořízena nová informační
technologie.Úspěšně probíhá zahájenýprojekt- Revitalizace sportoviště.

Běhemletníchprázdninse našeobeczapojilado sor"rtěŽe
Vyhlašovateli
,,obecpřátelskárodině...
jsou Ministerstvopráce a sociálníchvěcía Stálá komisepro rodinuPoslanecké
soutěŽe
sněmovny
přihlášených
Parlamentu
ČR.Hodnocerrí
obcíprobíhádvoukolově,
oběkolana celostátní
úrovni.
Dne22.8,jsembyla pozvánaspoluse starostydotěených
obcí,hejtmanem
Ing.Ivo Tomanema
vícehejtmanem
Ing. Romanem Línkem

na poloŽenízákladníhokamene ýkající se stavby

MODERNIZACE' SILNICE II/3l5 z Lanškrounado Tatenice.Tato akcepatřímezijednuz největších
investiěních
akcíPardubického
kraje.Během tétomodemizacebudesilnicev celédélcerozšířena
na
7,5metru,dostanenovýpovrchbudotrzasanoványmosty'Rekonstrukcivceně cca712milionťrkorun
provedesdružení
firem pod vedenímspolečnosti
je Pardubickýkraj a projekt
Skanska.Investorem
spolufinancujeEvropský fond pro regionálnírozvoj' Tato akce byla zahajenav obci Lubník.
V Sázavě, podle harmonogramuprací' budeběhem měsícezáYízahájenarekonstrukcemostu ev'
č.-011firmouChládeka Tintěra,Pardubicea.s.
Koncemčervence
byla na MinisterstvovnitraČRpodánaŽádosto zaÍazení
naší
obcedo systému
CzechPOINT. Jednáse o služby,kteréobčané
i podnikatelé
potřebují
v běžném
Životě.Czech POINT
v současné
době poskytujeětyři druhyqýpisů:výpis z Katastrunemovitostí,
výpisz Rejstříkrrtrestťt,
uýpisz obchodníhoa Živnostenskélro
rejstříku'Sorrěasně
se žádostí
o zaÍazeni
byla podánažádosto
datacina pořízení
kontaktního
místa(pracoviště)
CzechPOINT.Zádostibylo vyhověno,
získalijsme
dotacive qýši52 000,.Kč a obec byla zapojenado projektu.V současné
doběčekámena spuštění
CzechPOINTU na našemúřadě.
V sobottr1ó. srpnase konaly v Sázavě v prostoráchkaple svatéhoProkopadvě svatby.O tuto
jsem se rozdělilaSpanemfarářemZbigrriewem
miloupovinnost
Czendlikem,Ye12:45hodinsi zde
řekli svéANo Lucie Kovářová a JaromírHeitman.Ve 13:30hodin uzavřelisvémanželstvíEva
Novotná a Martin Krsek.

Ilona TrkaIová,starostkaobce

Loučenís prázdninami 2008

PODEKOVANI
Touto cestou chcemepoděkovat všem,kteří nám pomohli s li|cvidacíspadlé lípy na naše
stavení.K pádu stromu došlovečerdne 25.6.2008při vichřici, Druhý den přišla skupina lidí,
převážně členůSPS Sázava a paní starostka, která pomáhala akci organizovaÍ.Strom ořezali
ajeřábem byl složenna zem, následně rozřezán a odvezenna hřiště,
Nevíme,jak bychompostupovali bezjejich ochotnépomoci. Svýmjednáním prokázali, že
nejsou lhostejník problémůmspoluobčanů.
Děkujeme!
Vodičkovi,Sázava

Zivotníjubilea
Všemjubilantům,kteříoslavili v Srpnua v měsícizáří oslaví
výročísvéhonarozenípřejeme hodnězdraví,štěstía
osobníspokojenost,
Jan Kubín
Otmar Kokora
Josef Kobza
Anna Drábková
BoženaSuchomelová
Václav Langr
Jiří Filipi
Josef Vabroušek
Anna Novotná
Marie Kolomazníková
Jindřich Vabroušek

Sózava ]]9
Sázava 83
Sázava 34
Sázava 29
Sázava ]09
Sázava ]4
Sázava ]20
Sázava 97
Sázava 59
Sázava 23
Sázava 69

Víttime Vtís
Vóženírodiče,blahopřejeme k narozeníVašehoděťátka,Přejeme
Vám, abv do Vašírodinv ořineslo hodně láskv a št'astnýchchvil.
AnežkaKokorová
Vojtěch Zajíček

Sázava 83
Sázava ]60
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Lucie Kovářová a Jaromír Heicman

Eva Novotná a Matrin Krsek

