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Pranostiky : Zát|jový déšt'polím
potrava, zářijovésprškypro víno otrava

y ]étě'lgrylpovízáÍi:Tlustábudejeseň,těžse,hospodáři!
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Kouzelný podzim

( Bedřich Jetelina)

Přišelk nám časpodzimu
stromy Žloutnou,vítr fouká
všese chystá na zimr.t
po kwkách si snrutnílorrka

Nad obzoremtáhnou mraky
jeden z nichje kouzelník
Štěbetaly
o tom straky:
prý
říkalto
kominík

Clrtěla byclr být třeba drakem,co nad poli si lítá
Prolétlabych tamtímmrakem do věčného
léta

YáŽeníobčané,
miléděti
Létoj e pomalu za námt,alenám l'šemna něj určitězbyly užasné
vzpomínky. Věřím, žej ste

si všichni odpočinuli,děti mají velkou hromadu prázdninorych zážitki z nekonečnýchqýletů
na k o l e .k o u p á n í . . .
Září s sebou přinášípro některéznás velmi důleŽitouudálost.JiŽ necelý měsícmají děti
určitěplnou hlar'u Školy,učení,
opakor'acích
písemeka novýchkamarádů.V našíobci máme
8 malých prr.ňáčkťr.
pro kterépn,nídny ve školenejsouurčitějednoduché.Všem přeji, aby
děti získaly S novoll školorr také nová kamarádství,která *rydržíroky a hodně školních

úspěchů.

IlonaTrkalová,starostkaobceSázava

okénko
Společenské
milíjubilanti' Vám všem,kteříjste oslavili a oslavíte
Váženíspoluobčané,
výročísvéhonarozenív měsícíchSrpnu a září, přejeme pevnézdraví,
životníoohodu.všedobrédo dalšíchlet.
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Černá Věra
Smejkalová Wasta
KolomazníkJosef
Kobza Josef
Novotná Anna
DrábkovťlAnna
SuchomelováBožena
KolomazníkováMarie
Filipiová Eliška
Langr Václav
VabroušekJindřich
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Vítámena svět
Kcteřina Moravcová

Sázava 28

Josef Hofrnan

Sázava ]5]

Z JEDI{ANI ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 17.9.2007
Zastupitelstvoobce schválilo rozpočtovouzměnu č,.212001
o přijetí dotace na opravu
kaple Sv. Prokopa z Programuobnovy venkova.
Na minulém zasedánízastupitelstvaobce bylo projednáváno uzavření Smlour,y o nájmu
nebyoqfch prostor - PohostinstvíSázava. Tato smlouva s p. Ktihnertem byla podepsána
9.7.200] na dobr-rneurčitou.Po určitýchťrpraváchbylo Pohostinstvíslavnostněotevřeno a
doufáme,Že bude slouŽitke spokojenostiobčanůSázal,ry.
obec Sázava je členemdobrovolnéhosvazku obcí Lanškrounsko.V roce 2006 vzniklo
občanskésdruŽeníMístníakčnísktrpina(MAS) Kareljako zástupce dobrovolných svazkťr
obcí Lanškrounsko a orlicko-Třebovsko. MAS Karel sleduje na zák|adě společného
postupu moŽnostzískánídotacíZ programu Evropskéunie Leader. Podmínkou pÍo žádáni
dotací od E,U je souhias všech měst a obcí v uzemí se začleněnímdo MAS Karel.
Zastupitelstvo obce schválilo začleněníuzemi obce Sázava do MAS KAREL a bere na
vědonrístrategickýp1ánLEADER a strategiiMAS KAREL.
V letošním roce (popř' na jaře příštíhoroku) bude zahájena oprava silnice 2l3I5
Lanškroun-Tatenice.obec Sázava udělila ,' souhlas se vstupem na pozemky a realrlzaci
stavbou _ krajnice , sjezdy,'. Správa a údržbasilnic
stavby...Jedná se o pozemky dotčené
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vyhovírovněŽpoŽadavkůmobce, kterébyly již v loňskémroce připomínkovány_ rozšíření
stání u hřbitova, svodidla za mostem' propustek ke kapli a obrubníky před obecním
úřadem.
Jako kaŽdýrok' i letos byl poskýnut příspěvek4.000,- Kč oddílu atletiky TJ Albrechtice
na pořádáníběhu Sázava *Lázek.
V červnudošlopo silnémdeštik zaplaveníhřiště.Pojistná událost byla řešenau Hasičské
vzájemnépojišt'ovny a v srpnu obec obdrŽela pojistné plnění ve qýši 5.000,- Kč na
odstraněnínásledkťrzáp|al,rya zakoupenípoškozenýchsítí.
17,9,07 by|a na oÚ doručenaŽádost p. Švubao ukončenínájemníhovztahu s obcí na
pronájem sálu a příslušenství
v č'p. 13' Zastupitelstvo obce schválilo ukončeníSmlour,y
o nájmu nebýolych prostor - sál a příslušenství
v č.p.13 s p. Milanem Švubemdohodou
ke dni 30. 9. 2001. Sál zůstanenadále bez nájemního vztahu a bude se pronajímat
zájemcůmpollze na jednotlivékonkrétníakce.
Již dříveschválenáoprava mostu u Smejkalův homí částiobce by měla proběhnoutběhem
podzimníchměsíců.opravu provede firma OBSTAS.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zám& obce upravit volné prostranstvípřed
obecnímúřademna p.p.č.708/4.Před úřadembude odstraněnostávajícíoplocení,částečně
prostor bude přebudován na parkovou ťrpravu'Dále
bude rozšířenazahtadaMŠ a zb1ruajicí
Zo vza|o na vědonrí podání Žádosti o dotaci z Programu obnory venkova na úpravu
pro rok 2008.
tohotoprostranství
od konce července
byl volný obecníbyt č.3v č.p.l5. Na obecníúřadbyla nově doručena
Žádostp. Er.y Přibylové a p. Radima Dvořáka o pronájem tohoto býu. Zastupitelstvo obce
na dobu určitoua to do 31.5.2008.
schválilo pronájemtohotobytu pro ŽadaÍe|e
jednanís dotčenýmiorgány pro
Dne 15.8.2007proběhlo na MěU Lanškroun neveřejné
uzemnířizení o Územním plánu obce Sázava. Postupně probíhajír,yjádřeníjednotlivých
dotčenýchorgánťr.KU Pardubickéhokraje vydal : ď souhlas s lyhodnocením důsledků
navrhovanéhořešenína zemědělský půdní fond. Celkem 26,08 ha bylo schváleno pro
r1uŽití obce. b/ nesouhlas s využitímlokality 2 (pozemky na pravéstraněza mostem u
Smejkalolých, Za Vaníčkov.ými ml.) navržené k vyttŽiti pro obýnou zástavbu a
komunikace- celkem 2,94 ha.
Již delšídobu hyzdívzhled obce na příjezdu směrem od Žichlinka zbouraná stavba p.
Jonáše.I přes upozorněnínebyla ruina odstraněna.Zo navrhuje poslat podnět na odbor
Životníhoprostřeclí.
V obecnímdomě č.p.15 dosud nedošlok opravenípoškozenéhoodpadníhopotrubí.Byla
oslor'enadalšífirma' oprava je nutná v nejbliŽšímtermínu.
V částiobce ocl hlavní křiŽovatky směrem k Lanškrounuje poškozenépouličníosvětlení.
Specializovanou firmou z Kostelce nad orlicí byly odhaleny celkem dvě závady na
stávajícím vedení. Z tolroto důvodu .bude nutné (po vy.jádření dotčených orgánů)
zkratovanéveclenívykopat a pořídit nové.Pokud by někdo z občanůSázavy měI zájem
brigádnický'mihodinami vykopat stávajícívedení( vyýčenév parku naproti oU - cca 1m
hluboko' délka15m ), prosímpřihlaste se na oU. Je nutné toto vedení lykopat ručně z
důvodůkříŽenís vedenímTelecomu.
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Co se chvstti?

22.9.2007 vÍrÁtvÍosČÁtvtrŮve 73.00
hodnu oÚ Sdzuvu
28.9.2007VtÍsSPS srdečnězve nu PoCHoD NA LÁZEK
Star1:v 9.00 hod ze hřiště Sázava
MoŽnost pozdního oběda v Herborticíchzajištěna.
Y yráŽímeza každéhopočasí.

7.102007 DRAKIADA

od 14.00hod na hřištiv Sázavě

3.11,2007xoČnÍpocruon

10.11,2007DIVADLO ( Divadlo Ve středu_ S mojídceroune)
11.11.2007V)LNÉ BRaSLENÍ v hale B. ModréhoLanškroun
Co proběhlo?
Loučenís létem 25.8.2007
Na cca 60 dětí' které přišly,
čekala na hřišti překážková
dráha' stříleníze vzduchovky'
předváděnímode|ů|etadýlek i
autíček.Děti se mohly povozit
na kočáře taženémkoňmi i na
terénníchmotorkách. Prostě
pořád by|o na co koukat.
Pak se maminky i děti převlékly do fotbalových dresů
a odehrály naprosto vyrovnaný
fotbalový zápas. o večerní
zábavu s tancem se postara|a
skupina Primátor z Ceské
Třebové'

Běh na Lázek
2' záíí 2007
TJ A|brechtice - atletický
oddíl pořádal dne 2. září
tradiční, již 19. ročník
přespolního běhu, jako
součástSAUCONY Ceský
pohár v běhu do vrchu.
2007. Celkem se závodu
79 závodníků.
zúčastnilo

