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SPS Sázava lll.fotbalová liga žen
Historie Ženskéhofotbalu v Sázavě se započala zač,átkeměervence roku 2009, kdy
přišly 2 pozďějšíhÍáčký SPS Srízava s návrhem zaIožit ženskédružstvo. Byla to pro nás
obrovská výzva a holky dostaly úkol: ,,Sežeňte15 hráček a můžemeto zkusit... Děvčata
sehnala 13 spoluhráček.ZaÓalíjsme trénovat.
Na přihlášenítýmu do soutěžezbyval měsíc a ďo začátkusezóny jen dva. S postupem
časupřibývaly dalšíhráčky a i díky tomu jsme se tedy zhruba po měsíci přihlásili do soutěže
III. fotbalové ligy žen. Premiérovou sezónu jsme začínali s 16 hráčkami. Zbn:ba polovina
dívek z tohoto počtuuž měla nějakou zkušenosts Ženským fotbalem. Velice nám to pomohlo
v přípraváchnazápasy s týmy, kterémají s ženskýmfotbalem i 101eté
zkušenosti.
Hráčky SPS Srázava po celou sezónu odváděly velmi stabilní ýkony. Do kaŽdého
zápasu šly s nesmímým odhodlaním a energií bez ohledu na to, na jakém místě tabulky se
soupeř naché.zel Tato bojovnost nám přinesla nejeden bod.Výsledkem bylo 7 výher , 4
rcmízy a7 ptolte1coŽ náš tým zaŤadilov premiérovésezóně na krásné5.místo.
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Pro nadchazející sezónu 201012011 máme vyššícíle. Letošní ročník bychom rádi
r,ryhráli, ale bude to nesmímě těžké.V naší skupině totiž zistává vítěz loňské sezóny Pardubice. Tento tým má obrovské zkušenosti a velmi šikovnéhráčky jak v poli, tak na
lavičce.A navíc do skupiny přibyly dalšídva týmy _ Benecko a Vrchlabí.
Našeho neskromného cíle chceme dosáhnout i za pomoci několika nových a
zkušenýchhráček,o kterése od podzimu rozroste náštým.
Velký dík patří Spolku přátel sportu Sázava u Lanškrouna, pod kteqým náš tým
existuje. SPS Sázava nám poskytuje takřka rodinné zázemí, hřiště pro tréninky i zápasy a od
nadchžzejícísezóny budou hráčkyhrátv nových dresech,kteréhráčky získaly díky spolupráci
SPS Srízavaa obce Sázava.
Za ce|ýtým bych chtěl SPS Sánava ze všechnovelmi poděkovat.
Jan Sokolík 'trenérfotbalovéhodružstvažen
Roman Pobořil, asistent

Z došlépošty.'.
Je květnovásobota,oQĚpése scházejí,apYvYlžíIípozvéní
,, NA ODPOLEDNE PRo oŘÍvp NAROZENÉ...Tak tomu bývá v naší

obci již mnoho roků. Usedáme ke stolům, obdivujeme slavnostní výzdobu na stolech.
RozhlíŽímese po sále, očima hledáme znélmé,
se kterými jsme se dlouho neviděli, mnohdy i
celý rok. Sálem Se nese brebentění'kteréje na krátký časpřerušenopřípitkem a uvítacířečí
starostky obce. Ve svémprojevu nás všechny seznánís tím' co se podďi|o za čtyři společné
roky zastupitelůmpro našeobčanyudělat. S úsměvem a profesionalitou uvádí paní starostka
program maŽoretek,kterébylo příjemným zpestřením celkové atmosfery a pohody v místním
sále. Týo mladá děvčátka střídajístaršímaŽoretky zDolní Čermné'aby i ony ukénaly,co
ženyv důchodovémvěkuještě dokáŽou.
Tanec vystřídajílidové i současné
písničky,kterézazpívaly Anetka a Markétka Andělovy.
Za svévystoupení získaly potlesk a uznání všech přítomných v sále. Krátkou řeč měl i pan
JUDr. Miroslav Stejskal, radní Pardubického kraje, starosta obce Výprachtice. Následovalo
pohoštění,kde pod velkostí řízků nebyly vidět ani talíře, káva, zákusky a dostatek dobrého
vínečka.Hudba k tanci a poslechu pana Standy Celého hrála delší dobu bez přítomných
tanečníků.
ono totiž s přeplněným žaludkem to tančitani nejde. To se ovšem brzy zIepši|oa
ukázaIo se, že nejenom lidovky a písně 60-tých let, ale i současnouhudbu staršígenerace
zv|ádá. Yžbt tanec, zpěv spolu s veselím k sobě patří, vývářejí radost a pohodu. Taneční
zábavu přerušilo jíž tradičnílosování tomboly, která byla díky osobní záštitě pana radního
Stejskala velmi bohatá. Téměř všichni jsme vyhráli. Celým odpolednem, až do pozdního
večeraudrŽovala veselí paní starostkaa takéděvčataze SPoZU,I<terá vše nachystala a starala
se, aby na stolech k našíspokojenostinic nechybělo.
Pročtoto všepíši?
JiŽ mnoho let nikdo za jakoukoliv akci, ať je to odpoledne pro důchodce, Prokopská
slavnost, vánočníkoncerty atd. zastupitelůmobce, paní starostce a děvčatůmze SPoZU za
jejich obětavost a práci nikdo nepoděkoval. Tímto si dovolím poděkovat za nás všechny
důchodce.Dalším důvodem proč píši tyto řádky je, aby Ti, kdo týo akce nenavštěvujíse
nestyděli mezínás přijít! vžďst kaŽdésetkánípřinášíradost nejenom těm, kteříjej připravují,
ale i tě, kteří ho navštíví.Ztstávqí vzpomínky, kteréobohacují našeživoty.Léta utíkajía je
škodakažďénevyuŽitépříjemnéchvílenašehoživota!!!
Josef Bednář, důchodceobce Séuava
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Poděkovúní

Mažoretky Světlušky by touto cestou chtěly poděkovat SPS Sázava za krásné
sportovní odpoledne, které měly možnost strávit na hřišti v Sázavě. ochota a
vstřícnost členů spolku by|a úžasná a Světlušky děkují i za ýborné
oběerstvení,kterépro holčičky zdarma připravili. Moc si toho vážímea ještějednou
děkujeme.
Za SvětluškyHana Šebrlová

Zivotníiubileu
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Všemjubilantům, kteří oslavili v srpnu a oslaví v září
výročísvéhonarozenípřejeme hodně zdraví,
štěstía osobníspokojenost.
Otmar Kokora
Josef Kobza
Anna Dróbková
BoženaSuchomelovó
Václav Langr
Marie Kolomazníková
Anna Novotná
František Roubal
Blanka Novotná

Sázava 83
Sázava 34
Sázava 29
Sázava ]09
Sázava ]4
Sázava 23
Sázava 59
Sázava ]29
Sázava 5

Vóženírodiče,blahopřejeme k narození Vašehoděťátka.
Přejeme Vám, aby přineslo do Vašírodiny hodně láslql,
šťastnýchchvil a něhv.
Jan Staněk
Jakub Fibikar
Sára Křivohlávková
Robin Křivohlóvek

Sázava
Sázava
Sázava
Sázava

72
]23
54
54

Sázavštímladí fotbalistéslavili úspěch
První místo v soutěžiokresního přeború mladších žáků v sezoně
2009-2010 získalo fotbalovédružstvoTJ Albrechtice _ hrajícína hřišti
p. Milana Kobzy, p. Mirosiava Boščíkaa
Sázava. Pod vedenímtrenérů
p. Radka Vitoucha udělali velkou radost nejenom rodičům,ale i všem
příznivcům fotbalu. Siízalu reprezentovali: Kateřina Šindelrářová,Lukáš
Kobza, Adam Mareš, Jan Hofman, Jakub Calda, Tomáš Filipi, ondřej
Marek' Matěj a Daniel Boščikovi, Robin Kyselo, Petra Pekařová, David DoleŽal a brankář

JakubVitouch.
Stejnouradostměli i hráčihrajícív okresnímpřeboru staršípřípravky, kteřízískalikrásné
JosefKřivohlávek.Sázavureprezentují:PatrikŠimek,Čeněk
třetí místo. Družstvotrénuje
Žák, Nikola Urbanová,Petr Urban' Pavel Kadrnoška,Matěj Parent,Dominik Kyselo, Tomáš
Martykán,Daniel Gildain, Radek Vitouch.
úspěchů!
Blahopřejemea přejemehodněsportovních

SPS SAZAVA PORADA V SOBOTU
18. 9. 2010
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ETD.(}.Z..o.o.B
je v Lonškrouně
no vlokovámnádraŽí
Cestujemepo Železnici,srozúčostníků
do 7.oohodin.
odjezd je v 7.Ll hod o předpoklódonýnóvrot ve 20.34 hod.

DoPRÁVUsI HRADÍreŽ>ÝsÁrtl

VSTUPNÉ
Ďo zoo HRÁDÍsPs sÁLAvA

Podrobnéinformoceo přihlríšení
účosŤníků
ýletu no Ťe|.723 629 402

obecní úřad Sázava oznamuje

Konání voleb do zastupitelstvaobce Sázava
a do 1/3Senátu ParlamentuČR 2010
ve dnech 15.10.a 16.10.2010.
Volby proběhnou
na obecnímuřaděv Sázavě.
ve volebnímokrskuč.1 ve volebnímístnosti
_
zastupitelstva
obce.
Pro následující
volebníobdobí2010 2014budevoleno9 členů
Městský úřadLaÍlškÍoun
registrujepro volby do Zastupitelstvaobce Sázava
16 nezávislýchkandidátů.

obec Sázavavyhlašujetermínypro

možnostodevzdánívelkoobjemovéhokomunálníhoodpadu
(nábýek, koberce' křesla, oblečenív py.tlích,....)

ve dnech22.9.,29.9.,6. 10.a 13.10.2010(vždystředa)
od 9.00hod do 15.30hod
ve výkupu kovovéhoodpadu (sběrnýdvůr) Michal PIRKL ,Sázava
Při odevzdáníodpaduje třeba se prokázat trvalým pobytemv obci Sázava
(občanskýprůkaz)
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Ing. Věra Smejkalová' Sázava 101

nabízíz

KREJČovSKÉSLUŽBY
šitízáclon a bytovéhotextilu, dámské zakázkové šití
Kontakt: 732288074,verasme@seznam.cz
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Z jednání Zastupitelstva obce Sázava ze dne 2.záÍí20L0
- Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtovou změnu č.5l20I0 týkající se přijaté
neinvestiční
dotacez Programu obnovy venkova Pardubickéhokraje ve výši 100.000,-Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtovou změnu č.612010týkající se přijaté investiční
dotace na přípravu a rea|izacípodporovaných opatření ze Státníhofondu životníhoprostředí
projektovédokumentace
Z programuZelená úsporámve výši 22.605,-Kč - dotace napoŤízení
k výměně oken v bytovémdomě čp.15.
. V roce 2010 obdrželaobec Sázava dotaci z Programu obnory venkova Pardubického
kraje. Dotace by|a vytžita na opravu místní komunikace v obci. Dotace byla řádně
vyúčtována,proběhla kontrola kontrolnímvýborem obce.
Z rozpoětových prostředkůPardubickéhokraje byla poskýnuta dotace na podporu kultumích
akcí v obci - na konání Setkání důchodcův obci Sázava. Zastupitelstvo obce schválilo
smlouvu o poskýnutí neinvestiční dotace č. 4I583I2OIO Ve výši 6.000,- Kč.
- Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu na prodej pozemkové parcely ve
vlastnictvíobce č.1007162vobci Sázava,katastrá|níuzemíSézavau Lanškrouna,o výměře
40 m2 zaklpní cenu 25 Kčlm2 pro Michala Pirkla, býem Luková ]5. Záměr prodeje části
p.p.č.1007lI7 byl zveřejněn na úřednídesce obecníhoúřadupo dobu cca jednoho měsícebez připomínek.Geometrickým plánem byl oddělen od p.p.č.I007lI7 ďíIa označennovým
p.p.č.100]162o výměře 40m2.
- Zastupitelstvo obce jednalo o možnosti podat Žádost o dotaci z Programu obnovy
venkova Pardubickéhokraje na rok 2011. Dle aktuálníchinformacína rok 2011 a vypsaných
dotačníchtitulů k dotaci z PoV zastupitelstvo obce schválilo podání Žádosti o dotaci
zProgramu obnovy venkova Pardubickéhokraje - dotačnítitul č.2- 1. Komplexní úprava
veřejných prostranstvi,2. ZŤizování,obnova aúďržbaveřejné zel'eté.Dotace bude vyuŽita na
nákup souboru zahradni techniky pro údrŽbu zeleně v obci SÍuava (travní traktor _ rider,
motorová pila' kŤovinořez, elektrické nažky, benzínová sekačka'...) Dotaci poskyuje
Pardubický kraj ve výši max. 50% nákladů.
- Starostkaobce informovala členy zastupitelstvao možnostisběru velkoobjemového
odpadu - d|e žádostiobčanůobce. Velkoobjemoý odpad budou mít občanéSázavy možnost
odevzdat, v předem dohodnutych termínech,ve sběrnémdvoře p. Michala Pirkla v Sázavě.
Likvidaci odpaduzajistifa Ekola C. Libchavy s.r.o.nazáklaóěuzavřenésmlouvys obcí.
- Starostkaobce informovala členyzastupitelstvao akcích,kteréproběhly v obci během
prázdninoých měsíců:
- odvodnění vozovky (seŤezáníkrajnic v místech,kde nedocházelo k odtoku vody
zvozovky)
- opravy vkapli Sv. Prokopa_ oprava elektroinstalace,oprava dřevěných podláŽek a
pod
lavicemi, malování
ďIažby
- fa Galileo byla pověřena vývořením nových intemetových stránek obce
Dále byli členovézastupitelstvainformovánio:
- zahájení akce - celková rekonstrukce venkovního vedení nadzemníhonapětí v obci
Sénava.Výměna dřevěných sloupůa vedeníbude probíhatve ětýech etapách.
- zahájeníkomplexníchpozemkových úpravPozemkovým úřademv Ustí nad orlicí na
zák|aděžádostiz roku2007 .
- V pondělí 6.9.2010 byla zahqena výměna oken v obecním byovém domě čp.15
v Sázavě. Výměnu oken provádí na základě uzavŤenésmlouvy firma Sulko s'r.o. Po
dokončeníqýměny oken bude provedeno očištění,opravy a tátět ťasády domu. Týo práce
provede nazákladé posouzenícenoých nabídekstavebnífirma p. Milana Peškara.
. Závěrem zasedánípoděkovala pí starostkazastupitelůmza práci pro obec a těm, kteří
kandidujíi nadále popřála mnoho úspěchů
v komunálníchvolbách' kteréproběhnou ve dnech
1 5 ._ 1 6 .ř í i n a2 0 1 0 .

