$AZAV
SlffiY
Z]P'
IRIAW
]il}
AJJ
tel., fax: 465 322531, http:r,r.rww.obec-sazava.cz,
email:obec@obec-sazava.cz
ňž,
Cerven- Cervenec2007

Pranostiky:

- Cerven studenýsedlák krčírameny
- Netřeba v červnuo déšt'prositi, přijde, jak začnekositi.
- Co červeneckončí,Srpen začíná,

Yáženi občané.
milé clěti
Horké letnísluníčko
napovídá,Že uŽzbývájen pár dní trápeníve školea ZaSetu budouvytouŽené
nekonečně
dlouhéletníprázdniny. NeŽ se i ql všichni rozprchnetena vysněnou dovolenou do hotelůna mořských p|áŽich,
děti na nejrůznější
tábory,pod stany,do chatek, chci vám ještě připomenoutjakéakce v našíobci proběhly a
představitý, kter.é
nás v nejbliŽší
doběčekají.
Poslqdní květqoyy-den se konalo na hřišti v Sázayě pÁI-pNÍ Č,qnooĚnlC.

V dopoledních[o'dináchhrály

na hřišti malé děti fotbal, později se představili mrrživ netradičníchdresech * suknícha gumov'ýchholinkách.
Naproti nim školačkyv červenýchminisukních.Během zápasu se z nebe sneslo několik čarodějnic,kterése
s t a l yo z d o b o uc e l éa k c e .

.
V polovině červnase konalo na sále v Sázavě SLAVNOSTNÍ
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syto to velmi

příjemnéSvátečníodpoledne' o slavnostnízahájeni se postaraly malé slečny-lanškrounské
maŽoretky
HVĚZDIČKY pod vedenítnSoni MareŠové
a Hany Šebrlové.Ve druhéčástiprogramuse o slovo přihlásíla
a to HAŠLERKY BYSTŘEC. Zjejich úst zněly známéHašlerolrypísně,kteréumocnily
skupina ochotníků,
sváteční
náladr-r
v sále.
V sobotu23.června
se koná 34.ročník
ŠrÍru ALBRECHT|C

2001, který pořádajíAlbrechticetr LanŠkrouna.

jedná se o fotbalováutkání.Při tétopříleŽitostise koná setkánístarostů
Tato akce je spor1ovní'
a zástupcůobcí
s názvem Albrechtice,kterése uskuteční
na obecnímúřaděv Sázavě.
1.červenceproběhne v Sázavě tradičnípouť a současněčeká obec nová, netradičníPRoKOPSKÁ
SLAVNOST

v kapli svatéhoProkopa v Sázavě, která se koná u příležitostiznowotevřeníkaple' Slavnostní

zahá1eníproběhne ve l2.00 hod.. Na tuto akci přijal pozvání lanškrouns[i farář pan Zbigniew Czendlik,
houslista Tomáš Krejča,studenthudebníakademie a JeŽkovy konzervatořev Praze, člen hudebnískupiny
.s
Somebody Singninga hudebnískupinyŠ.o,r., slečnaHana Švobová-zpěvačka,
studentkahudebníakademie,
,s
členka hudebnískupiny Somebody Singning a hudební skupiny Š.o.r. a slečnaJaroslava Havlíčková.
studentkaPedagogickéfakulry Univerziry Karlolry v Praze, Anetka a MarkétkaAndělolry-zobcovéÍiétny.
' YáŽeni spoluobčané'
dovoltemi, abychVás touto cestou pozva|a na všechnyplánovanéakce. Pokud krásné
počasí,
věřím,Že si z nich odnesetekrásnézáŽitky.
letnídny nevystřídádeštivé
a nepříznivé
prázdniny!
dovolenoua dětem krásné,bezstarostné
Přeji Vám vŠemklidnou' ničímnerušenou
Ilona Trkalová, starostka obce Sázava
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Společenskéokénko
Váženíspoluobčané,
milíjubilanti. Vám všem,kteříslavíteměsícičervnua
červenci výročísvéhonarození,přejemepevnézdraví,životnípohodu,
všedobrédo dalšíchlet.
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Kubínovó Božena
ŠlesingerFrantišek
Falta Josef
Novotná Anna
'Faltus Josef
BouškaRudolf
Hipská Anna
Urválková Marie
Pirkl Martin
Lišková Anna

Sázava
Sázava
Sázava
Sázava
Sázava
Sázava
Sázava
Sázava
Sázava
Sázava
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Vítdmena svět

Natálie Markovó

Sdzava 153

Josef Knópek

Sázava ]]0

TadeášHamřík

Sózava 7

Dne 1.července
Ve 12.00hod.se koná

PRoKoPsKAstÁyNosr
u příleŽitosti
znovuotevření
kapleSvatého
Prokopav Sázavě
Hosté:
ZbigniewCzend|ik,
MartinKrejča,
HanaŠvobová,
JaroslavaHavlíčková,
AnetaAndělová'Markéta
Andě|ová

Úspěchy našichdětí

Danie|aMarková
v Lanškrouné.
Je Žákyní7'třídyZŠB.Smetany
JiŽ od třetítřídyse věnujesportu.
Mezi ob|íbenésporty patříběh. V květnu|etošního
roku se Danie|azÚčastni|a
přespolního
běhu v Kypuši,kde obsadila1.místo.
1'června
2007 se konal26'ročník
u Lanškrouna,
běhu do vrchu-Zámeček
kteý je součástíISCAREX poháru,kde
obsadila 6'místo.Sázavu reprezentova|a
spo|ečněs Anetou Trkalovou-2.místo,
a DavidemDo[eŽa|em-2.místo.
ondřejemDo|eŽalem-4.místo
Dáda - tak, jak ji všichniv našíobci znají,se především
věnujefotbalu.První
zkušenostizískávalav k|ubuTJ A|brechtice,
v současnédobě působív DFCMezi svévelkéúspěchy
Lanškroun.
řadínominaci
v kategoriiU-17 let proPardubický
kraj k přátelskémuutkání'kterése konalove StarémMateřově s k|ubemDFo
utkáníprotiskotskému
Ředice a mezinárodní
k|ubuMUSSELBURGH W|NDSOR
F.C.
Přejeme hodně sportovníchÚspěchů.

Sázavu
ReprezentovaÍÍ

Z JEDNÁNÍ zasrupITELSTvA

oBCE ZE DNE 28.5.2007

Zastrrpitelstvo
obce schválilo rozpočtovouzměnu č,|12007,
Rozpočtovázměnase týkala
příjmu peněz- dotaceod Pekařstvía cukrářství Sázava na malotraktorna údrŽbuhřiště.A
dále příjmu zavyněti pozemkůze zemědělskéhopůdníhofondu v areálu fi. FOREZ ( jedná se
o cca 1500Kč).
Zastupitelstvo obce schválilo ,, Závěrečnýúčetobce Sázava za rok 2006,,bez výkvad'
Zastupitelstvoobce schválilo ,,Zprávu č.89 KÚ Pardubickéhokraje o výsledku přezkoumání
hospodařeníobce Sázavazarok2006,.. Přezkoumáníhospodaření
obce zarok 2006 proběhlo
ve dnech 13.10. 2006 a 27 .4, 2007 na obecním úřaděv Sázavě. Ze zprávy Vyplyvá, Že nebyly
shledány žádnéchyby ani nedostatkyv hospodařeníobce.
Dne 22.5'2007podal p. Batěk pod čj. I8|l2001 na obecníúřadŽádosto ukončenínájmu v
pohostinstvi Sázava' Zastupitelstvoobce schválilo ukončení,, Smlouvy o nájmu nebytových
prostor ,' - pohostinstvíSázava s p. Petrem Bat'kem . ELSATTEL. Smlouva byla ukončena
dohodouke dni 3I.5.2001,Dne 8'6'2007bylzveřejněn záměr obcepronajmoutPohostinstvív
Sázavě p. Romanu Khtinertovi z Albrechtic.
Dle nového Stavebníhozákona č.18312006Sb. zastupitelstvoobce schvaluje projednání
zadáni irzemníhoplánu ve formě návrhu územníhoplánu obce Sázava. Návrh Uzemního
plánu obce Sázava je lystaven k nahlédnutí
v přízemíbudovy obecníhoúřaduv Sázavě. 8)
Zastupitelstvoobce schválilo rozšíření
kontrolníhovýboruobce o dva novéčleny: p. Milana
Kobzu, p. Kamila Mareše.
Kontrolníqýborprovedlkontroluobecníchbytův č.p.l5 dne6.6.2007,
Starostka obce informovala zastupitele o hospodaření v lesích, kde společně s obcemi
Albrechtice, Žl,ch\ineka Cotkytle vlastníme1/4pozemků,
Dle jednání na předchozím zastupitelstvu, kde se projednávala nutnost opravit most tt
Smejkalů- ťr obstas nám rrypracovalanabídku opravy tohoto mostu. Zastupitelstvo obce
rozhodloo tom, Že se most opravív nejbliŽšídobě dle nabídkyfi. OBSTAS.
podalapřipomínkuk záměruobce prodatpozemkyč.1005/18, 1007/13 a 11412
P. Vašíčková
manŽelůmKolomým. P. Vašíčkovábychtěla na pozemku č. 1005/18zřídit věcnébřemenopřístupk řece pro vedenítrubky odpadníchvod přes obecnípozemek' Mgr' Bernard Urban byl
pověřen tím,aby s p. Vašíčkovoututo připomínku projednali vzhledem k tomu, žep. Kolomý
nemá zájem týo pozemky odkoupit.
ode dne |.6.2001 byla uzavřena nová pojistná smlouva na obecnímajetek s Hasičskou
vzáj emnou pojišt'ovnou.
Dne 6.6.2007byla podánaŽádostna MěÚ Lanškotrn'odbordopravya silničníhohospodaření
o zahéýeníkolaudačníhoŤizeni a l,rydáníkolaudačníhorozhodnutí pro stavbu ,, místní
komunikace v lokalitě Za mostem ... Jedná se o místníkomunikaci u novostaveb pocl
Faltusovými' Následně bylo zahájeno kolaudačníŤizeni a místní šetřeníproběhne dne
2 6 . 6 . 2 0 0 v7 1 0 . 0 0h o d .

kání obcís

RECHTICE z cel

NepřetrŽitě
od roku |974 se zástupciobcís
názvemALBRECHTICE z celéČRkazdoroeně
setkávaií
vŽdv
v jinýchAlbrechticích
je setkánípředstavitelů
Stálýmprogramem
a zástupců
obcíAlbrechtica fotbaloqýturnajmuŽstevzúčastněných
Albrechtic.
Mezi zmíněné
obceAlbrechticeoatří:
- zČech..
Albrechticev Jizersloýihhorách(ok.Jablonecn.Nisou),AlbrechticenadVltavou(okr.Písek),
Albrechtice
nadorlicí (okr.Rychnov
nadKněŽnou),
(okr'Ústínadorlicí)a patřilisem
Albrechtice
u Lanškrouna
aŽdo 80,letmin'století
Albrechtice
u Mostu(ok.Most),kterézaniklyz důvodů
těŽbyuhlív severních
Čechách
- z MoravY:VelkéAlbrechtice(okr.Nový
(ok.Bruntál),LesníAlbrechtice
Jičín),
MěstoAlbrechtice
(okr.opava),
Albrechticeu Ceského
(okr.Karviná)
Těšína
Zakladatelem
tétoakceje panJan Škrobanek
z VelkychAlbrechtic,kte})'jeod samého
počátkupředsedou
jsouzástupcivšech
stálého
zúčastňujících
se A|brechtic.
ýboru ŠrÍru Albrechtica členy
V letošnímroce 2007 připadlo pořadate|stvína Albrechtice u Lanškrouna, kde se toto setkání
uskutečníjiž popáté (předchozí:1979,|986,1993a 2000).
Termín setkání zástupců obcíAlbrechtic ČR a fotbalový turnaj za účastiosmi mužstev
Albrechtic

SoBoTA 23.června
2007

V minulosti byl fotbalový turnajode|rránna hřištíchv Albrechticícha v Lanškroirně.Letos poprvé,
díkykvalitně vybr-rdovanému
areáluv Sázavě,byla zvolenakombinacehřišt'v Albrechticícha
v Sázavě.V Sázavě, v prostoráchobecníhoúřadu,se uskuteční
takéslavnostnízasedánízástupcůobcí
Albrechtic a pÍizvanýchhostťr.

Programs+.ŠrÍruALBRECHTIC :

V pořadatelské
obci AIbrechtice-sportovním
areá|uproběhne:
- registracevýprav Albrechtic_ v pátek22.6.2001(17.00
- 20.00 hod) a v sobotu23,6.200.1
( 6 . 0 0 8 . 0 0h o d )
- slavnostnízahájení(B.00liod)
- částfotbalového
turnaje-zák|adnískLrpina
,,A,,(9.15hod - 15.00hod):
Albrechtice u CeskéhoTěšína,
Albreclrticenad orlicí, LesníAlbrechtice a Albrechtice u
'
Lanškrouna(systémkaŽdýs každým)
- utkánídruhýchze skupin,,A,,a,,B,,o celkové3.místo34.ročníku
ŠrÍr eturechtic(16.00
hod)
- finálovéutkáníprvníchze skupiny,,A..a,,B..ovítěze34.ročníku
Šfit atu.echtic(17.00
hod)
- slavnostnívyhlášeníqýsledkůfotbalového
turnaje34.ročníkrr
Šfit atu..chtic včetně
slavnostrrího
předánípořadatelství
35.ročníku
setkáníobcíAlbrechtic ČR Albrechticím
v J i z ' h o r á c h( 1 8 . 3 0h o d )
- společenskývečer_ VESELICE s hudborrv sportovnímareálu obce Albrechtice ( l9.30 _ 3.00
hod).
K tanci a poslechubudouhrát:
hudební
skupina,,ŠVAGŘI..
produkceD.J.Kofo|a_ JoseťIX
diskotéková
V obci Sázavase uskuteční:
- částfotbalovéhoturnaje_ odehrají se zde utkánískupiny ,,B..(9.15 _ 15.00 hod):
Město Albrechtice, VelkéAlbrechtice'Albrechticev Jizerskýchhorách a Albrechtice nad
.
V|tavou (systémkaŽdý s každým)
- slavnostnízasedánízástupcůobcíAlbrechticea pozvanýchhostův prostoráchobecního
úřaduSázava (10.00hod)
V obou areálechA|brechtic i Sázavy budezajištěnabohatánabídkaobčerstvení.

