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Pranostiky : Kdy.žse v listopadu hvězdy trpytí, mÍazyse brzo uchytí.
Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá Barbo.raie škrobí.
Miló dárny,milí pánové,děti,
Takévám přijde listopadjako magický, tajemnýa občasi hodně strašidelnýměsíc?Venku
se dříve stmívá, hodně pršía vůbecje pořád tak pološeroa sychravo. Někteří z nás by se
nejraději stali medvědem' ktery by na konci létausnul a probudil Se ZaSeaž najďe. Bylo by
ovšemškodapropásnoutpodzimníakce, kterémajív našíobci dlouholetoutradici.
Začél'tkem
října pořádalo občanskésdruŽení SPS tradičníDrakiádu' na které se sešla
spousta dětí se sqmi papírovými draky. Na vítr, ktery je při tétoakci hodně dtiležitý,si děti
musely společněse svými papírovými kamarády dlouho počkat.Toto čekánísi děti krátily
malovánímdrakůna silnici. I pŤesnekázeňvětru došlonakonec k vyhlášenínejlépelétajícího
draka.
První sobotu v listopadu se vypravilatada odváŽlivcůna nočnípochod lesem. Děti se po
roce opět přesvědčily,že v lesíchnad Sázavou jsou rizná strašidla'loupeŽnícia čarodějnice.
I kdyŽ počasímalinko zradiIo, bylo úžasnépozorovat nadšenívšech účastníků.
K dobré
náladě přispěla i chut'vynikajícíhoguláše.
V sobotu I0'II.200] nás opět navštívíLanškrounskýochotnický spolek', Divadlove středu''
a
představínovou htu ,, S tvojí dceroune!..
II.lI.2007 SPS zajistilo pro děti, rodičea prarodičevolné bruslenívhale B.Modrého
v Lanškrouně.
Tak jsem s tím medvědem měla pravdu, co říkáte? Přeji všem pohodový listopad plný
nezapomenutelnýchZážitk,l',ještě
pár dnípěknéhoa slunečného
počasí,protoŽe zima, ta je už
za dveřmi'
l|onaTrkaIová'
starostkaobce Sázava

p. Jinďřich Vabroušek 90let

p. Maýlďa Parentová 9l let

Společenské
okénko

M
'Er

Váženíspoluobčané,milíjubilanti. Vám všem,kteříjste oslavili a oslavíte
výročísvéhonarozenív měsícíchříjen a listopad, přejeme pevnézdraví,
životnípohodu' všedobrédo dalšíchlet.

VíÍdme.
na svět

Rejentovó Jaroslava
Křivohlávková Ludmila
Vodičková tr4astimila
Kopecká Libuše
Faltusová Marie
Filipi Ladislav
VaníčekJindřich
Urban Zdeněk
VabrouškováFrantiška
Parentovó Matylda
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Sázava ]22
Sázava 54
Sázava ]9
Sázava 74
Sázava 37
Sázava ]00
Sázava 38
Sázava ]8
Sázava 69
Sázava 77
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Jaroslav Krótký

Sdzuva 79.

Matěj čtze*

Sdzava 49

Ro.ďouěili js.mese

:

:::

František ErtÍbek

Sdzava 29

Ruclolf Bouška

Sttzcva 26

||i:í;|N;ffi.!ú

Strana - 2

Ríjen- Listopaď 2007,číslo10-11

Z JEDNÁNÍ znsrUPITELSTvA

oBCE ZE DNE 22.1'0.2007

oZastupitelstvoobce schválilo rozpočtovouzměnu č.3l2OO7,
4l2OO7a 5l20O7. Rozpočtová
změna č, 312007 se týká zvýšeníneinvestičníchnákladi na žáky navštěvujícízákladní
školy v Lanškrouně.Náklady na jednoho žákana měsíc se od roku 2OO4 zved|y z 4O8,-Kč
na současných510,- Kč. V letošnímškolnímroce navštěvuieZŠv LanŠkrouněcelkem 66
žáků'A celková částka' kterou přispívrámeMěÚ Lanskroun přesáhla 300.000'- Kč.
Rozpočtová změna č'412007se tyká zvýšenínákladů o 1.500 ,- Kč oproti plánovanému
rozpočtuna,ldržbu biokoridoru.
oRozpočtová změna č' 512001 se t]ýká zýšeni nákladů o 5.000,- Kč na pořízení
pÍogramovéhor,1zbaveníobecního úřadu. V letošním roce byl zakoupen plogram na
výpočetmezd a nový antiviroý program.
oZastupitelstvo obce schválilo zásady rozpočtovéhoprovizoria na rok 2008 do doby
schválenírozpočtuna rok 2008 ve wši IlI2 měsíčněrozpočturoku 2007.
oZastupitelstvo obce schválilo nájemní smlouvu o pronájmu pozemků č.5 se ZoD
Žich|ínek,na pronájem pozemků ve vlastnictví obce. Nájemní smlouva se ZoD Žich|inek
z roku 2004 neobsahovalaplně všechnypozemky ve vlastnictví obce, kteréjsou ZoD
lryuŽívány. Pro narovnáni vztahů byly doplněny všechny pozemky a uzavŤena nová
smlouva. Tímto se rušísmlouva z roku 2004'
oZastupitelstvo obce schválilo dodatek ke směrnici o inventarizaci majetku obce Sázava
na rok 200] - příloha č. 13 a stanovilo sloŽeníhlavní i dílčíchinventaizačníchkomisí pro
rok 2007. Inventuraproběhnev prosinci.
oZastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou lyhlášku obce Sázava ě. 312007.
Vyhláška se týká vymezení pozemků veřejnéhoprostranstvía zýšení sazby poplatku za
pronájem veřejnéhoprostranstvi ze stávajících2,-Kčlm2 na 5,. Kčlm2. Z vyh|áškyminulé
byl r'yňat pozemek p.p.č.466lI _ sportovni areá|z důvodubudoucího uzavření smlouvy na
celoročnípronájem sportovníhoareá1upro nově vzn1k|éobčanskésdruŽeníSPS Sázava.
o}.{aobecní ilŤadbyla doručenažádost Emila a Ztzany Parentových o odkoupení p.p.č.
105/5o výměře I50 m2. Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce prodat tento pozemek
p.p.č.105/5 o wýměře I50 m2 manŽelůmParentol^ýmEmilovi a Zuzaně Za cenLL25 Kčl
m2. S tím,ženríkladyna vklad do katastru uhradíkupující.
.Byla dokončenaoprava veřejnéhoosvětlenína silnici směrem k Lanškrounu - jednalo se
o pořízenínového připojeníel. vedenídvou lamp veř. osvětlení. Bylo nutné toto vedení
vykopat ručně z důvodů|ďižení s vedenímTelecomu. Výkop provedlp. Milan Kopp'
kterémutímto děkuj eme za nabídnutoupomoc.
oobčanéupozornili na špinavékontejneryna sklo, plasty a papír.V současné
době jsou
_ p. Šlesingerové
kontejnery již umýé, Děkujeme ochotným spoluobčanům
Miloslavě,
manžeiůmKoppovým a p. Trkalové lloně.
oPřipomínáme, že je moŽnost sledovat aktuální dění v obci na internetových stránkách:
www'obec-sazava'cz'Průběžněpřidáváme fotografiez akci, zápisy ze zasedáníjubilea,'....
oProsíme spoluobčany,kteří mají náměty ke zlepšenímístníhoSázavskéhozpravodaje
( příspěvky,připomínky,.......),
aby týo doručilike zveřejněnína obecníúřad.Pokud někdo
nemá zájem o doručovánízpravodqe do schránky, prosímeo nahlášení( ušetření
nákladů).
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Co se chystú?
10.11. 2007 DIVADLO

( Divadlo Ve středu _ S nojí dcerou ne)

na sóle v Sázavě ( bočnívchod * staý oÚ ) v 19.00 hod , vstupňé40,-Kč

11.11.2007 Vds SPS srdečnězve na

V)LNÉ BRUSLENÍ

od 8.45 do 9,45 hodin v hale B. Modrého v Lanšlcrouně

23.-24.11.2007 se na obecnímúřaděbudekonat BURZA
.

Sběr oblečenía jiných věcí ( sportovnípotřeby, dekorace, ....) budeprováděn
na obecnímúřaděvprůběhupracovníhoýdne odpondělí 19.]]. 07, prodej
budezahájen v pótek 23.11.2007od ] 5.00 do 21.00hodin a v sobotu24.1].
2007 od 8.00 hod do 16'00 hod Výdejneprodanéhozbožíbude ihnedpo
skončeníburzy.

15.12.200zrÍrÁNÍ oilčÁlvrŮ ve14.00hodna oÚ Sdzavu
16.12.200zw{lvoČlvÍrotvcnnr v 15.30
hodv kapli Sv.Prokopav Súzavě
p. Zbigniew Czendlik, Ženst<y
účinkují:
pěveclý sbor, p. Jan Sisr

Co proběhlo?
Dne I0.7.2007bylo oficiálně zaregistrovánoobčanské
sdruŽenís názvem,, Spolek přátel sportu Sázava
u Lanškrouna o.s...Tento spoleknadšencůjejistě
dobře znám většiněobyvatelSázavy.Teď tedy konečně
došlok oťrciálníregistraci sdružení,bylo přiděleno ICo a v nejbliŽšídobě dojde i k uzavření smlouvy s
obcío pronájmuspottovníhoareálu,kteý SPS již delšíčasúspěšně
budujea udrŽuje.
Konkrétněmá SPS v současné
době 30 zaregistrovanýchčlenůa 7 člennouradu sdruženíve sloŽení:Petr
Marek-předseda, Josef Parent-místopředseda'Jiří Malátek - pokladník,Milan Kobza _ sportovníreferent'
Milan Marek - brigádnický referent,Věra Marešová- správce areálu a E,vaMalátková - kronikářka.
SPS se zaměřuje na pořáďáni sporŤovních
a kulturníchakcí předevšímpro děti ( ale i dospělé).Jedná se
zejménao zajištěnízétzemipro fotbalováutkání ( fungujemejako druhéhřiště pro TJ Albrechtice). Dále
SPS pořádá akce : Pálení čarodějnic,Kácení máje, Loučenís létem,...Spolupracujes obcí při pořádání
pouti v Sázayě, Masopustu nebo Mikulášskénadílky.Z posledníchakcí - byl uspořáďan 3.I1. Noční
pochodav sobotu10.11'je připravenodivadelnípředstavení
divadla,,Ve Středu..: S tvojídceroune!
Snad činnostspolku bude i nadále přispívat ke spokojenosti občanůSázavy. Kdokoli má zá1em stát se
členemSPS Sázava neboj en pomoci při or ganizaciněkteréz akcí,je vítan'
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