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V pond lí 28.listopadu 2005 se konalo zasedání zastupitelstva Obce Sázava. P ítomni
byli tito lenové zastupitelstva obce: p. Emil Parent, mgr. Bernard Urban, František Ladislav Khol,
Josef Bouška, Jan Kubín, Vladislav Bureš a Ji ina Pauková.
Omluven: p. Milan Kobza, Jan Urban.
Zasedání zahájil starosta obce p. František Ladislav Khol, p ivítal všechny p ítomné a
ur il zapisovatele a dva ov ovatele zápisu, nechal schválit dva leny návrhové komise a p ednesl
návrh programu, kterým se bude zasedání ídit. Zastupitelstvo obce program jednání jednohlasn
schválilo. Starosta konstatoval, že zasedání bylo ádn svoláno, je p ítomna nadpolovi ní v tšina
všech len ZO a zasedání je usnášeníschopné. Zápis z minulého zasedání byl ov ovateli bez
p ipomínek podepsán.
• Kontrolou usnesení z minulého zasedání bylo konstatováno, že zadané úkoly byly spln ny.
• P. Šlesingerová seznámila p ítomné leny zastupitelstva obce s hospoda ením Obce Sázava k
31.10.2005. K p ednesené zpráv nebylo žádných p ipomínek a zastupitelstvo ji vzalo na
v domí.
• Zastupitelstvo obce schválilo „Rozpo tovou zm nu . 3/2005“, tak jak byla p edložena.
• Zastupitelstvo obce schválilo uzav ení smlouvy o budoucí kupní smlouv na koupi pozemk
od p. Pavla Mareše v návaznosti na podepsání dohody se ZOD Žichlínek.
• TJ Albrechtice požádala naší obec o finan ní p ísp vek na t lovýchovnou aktivitu žákovských
a dorosteneckých družstev na rok 2006. Na spole ném jednání p edstavitel obou obcí a
zástupc sportovc byl dohodnut p ísp vek ve výši 15 000,- K , který bude ú etn ádn
vyú tován. Zastupitelstvo obce tento finan ní p ísp vek schvaluje.
• Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS eská T ebová pod kovala za
finan ní p ísp vek na rok 2005 a dovolila si požádat o p ísp vek na p íští rok. Zastupitelstvo
obce navrhlo a schválilo finan ní ástku ve výši 2000,- K .
• Zastupitelstvo obce schválilo „Dodatek ke sm rnici o inventarizaci majetku obce Sázava na
rok 2005 – p íloha . 11 a složení jednotlivých komisí pro provád ní inventur.
• Zastupitelstvo obce schválilo „1. etapu Územního plánu – Pr zkumy a rozbory“. Obec bude
žádat KÚ Pardubického kraje o Grant na další etapu Územního plánu obce Sázava.
• V roce 2003 byly varhany v Kapli sv. Prokopa vyhlášeny národní kulturní památkou –
pocházejí z první poloviny 18. století. Obec požádá o posouzení stavu varhan diecézního
organologa p. prof. Václava Uhlí e. Dle jeho posouzení m žeme žádat KÚ Pardubického kraje
o Grant na opravu kulturní památky. Zastupitelstvo obce tento postup bere na v domí.
• Na záv r zasedání p ednesl p. Parent návrh na usnesení, který byl jednohlasn schválen.
• Starosta pod koval p ítomným za ú ast a zasedání ukon il

Ladislav Filipi.

Sbor pro ob anské záležitosti Obce Sázava, po ádá
v ned li 4. prosince 2005 od 16.oo hod. na h išti v Sázav
Mikulášskou besídku. Pro d ti je p ipravena nadílka.
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Z kroniky Mate ské školy v Sázav
Školní rok 1957 – 58

Dne 1. zá í nastoupila za u itelku s. Vlastu Mertovou, která byla p eložena do Lanškrouna
p stounka s. Libuše Kopecká. editelkou z stává B. Doutná ová, která zastává funkci
odborné poradkyn . Zbývající personál z stává stejný. V prvém tvrtletí tohoto roku p ipadlo
40. výro í V SR. K tomuto slavnému výro í se mate ská škola p ipravovala vhodnou
výzdobou. D ti byly seznamovány s životem sov tských d tí pomocí sov. d tských asopis .
Význam V SR se v p ístupné form odrazil ve všech složkách výchovy. V p edváno ním
ase se d ti t šily na p íchod D dy Mráze. Besídka byla uspo ádána ve škole a d ti se
zú astnily pásmem básní a tane k .
Mezinárodní den žen m l slavný pr b h. Pracovnice mat. školy byly lenkami VŽ odm n ny
za dobrou práci kv tinami. D ti z mat. školy m ly p kné vystoupení, které m lo velký úsp ch.
Byly jsme pozváni i záv. Teslou v Sázav o kulturní p ísp vek na tento den. Rády jsme
vyhov ly a d ti svým vystoupením pracující ženy Tesly nezklamaly. K jaru místní VŽ
uspo ádal sbírku pro delegáty z lat. Ameriky na Kongres žen do Vídn . Sbírky se zú astnila i
s. Doutná ová. P i této p íležitosti bylo v rodinách hovo eno o nutnosti mír bránit a ubránit.
Všude se s. z VŽ setkaly s pochopením.
V únoru se konala 1. konference u itelek mate ských škol, na které byly ešeny všechny
úsp chy i neúsp chy mat. škol na našem okrese. Z této konference vyplynulo p edevším
zintenzivnit práci na mat. škole v bod efektivnosti. Dále je nutno v novat více pé e hrám
d tí. Velkým nedostatkem bylo zjišt ní, že samostatné SRPŠ je ustanoveno na málo školách a
nápl sch zí SRPŠ postrádá ped. propagandu. I na naší škole nebylo SRPŠ takové jaké má
být. Nedostatkem bylo, že se sešlo jen dvakrát a že se sch ze zú astnilo málo maminek.
V p íštím roce je nutné v novat SRPŠ více úsilí ze strany editelky.
Mezinárodní den d tí, který se konal na místním h išti se vyda il. D ti op t vystoupily se
svými tane ky. Byly dob e pohošt ny a mat. škola dostala od VŽ ješt n kolik hra ek. D ti za
darované hra ky a za p kný MDD pod kovaly VŽ dopisem, na který každé dít p imalovalo
kyti ku.
V prázdninách byla mat. škola na 3 týdny uzav ena a v té dob byla provedena nutná oprava
místností. Soudružka L. Kopecká odchází 4.8. na mate skou dovolenou. Pr m rná docházka
za uplynulý rok inila: 14. V tomto roce nebyla v mate ské škole ani jedna infek ní choroba.
Léka ská prohlídka byla b hem roku provedena t ikrát.
30.11. 2005 zapsal František Ladislav Khol

