4---

5Af,AV$IKY
ZIP
IffiA.\VMJ
lil)
AJ
"t

I

tel.,fax:465 322531,http:www.obec-sazava.cz,
email:obec@obec-sazava.cz

Řiien - Listopad 2009

Velký díka poděkovánípatřímajitelůmPekařsfuía cukrářstvíSázava s.r'o. za pozvánído nové
provozovnypekárny,nekoneěnoupohostinnosta příjemnývecer plnývyčerpávajících
informacío
celé historii a vývoji pekárny. V prostorách supermodernípekárny jsme by|i seznámeni se
spoustou zajímaqýchvěcí, dozvěděli jsme se Že, nové nápady a inspiraci ěerpají majitelé
předevŠím
je, Že jako jedna z mála pekáren pouŽívána
z Německa' Jednou ze zajímavostí
jejichŽpečeníjsme
uskladněnímoukypytlez tkaniny.Řada produktů,
měli moŽnostvidět,získala
prestiŽníznačkunárodníkva|ityKLASA, kterou propůjcujeministrzemědělstvíČeskérepubliky
kva|itnímpotravinám.Patří mezi ně např. všemi oblíbenýVita chléb.V rámci prezentacefirmy
nám byly představenyve|mipěkné,novéwebovéstránky:rrrrnnrrr.pekarstvisazava.cz
.
Mys|ím,Že vŠichni
Ti, kdo si nenechaliujíttutozajímavouexkuzi, mi dajíza pravdu,Že za
jejími majite|ije vidět, ko|ik času, nekoneěné,poctivépráce, trpě|ivostia v neposlednířadě
předevŠím
lásky je třeba vyna|ožit,
pekárna.
aby by|avybudovánadobře fungující
- Aťchutnají!
Za nás všechnypřeji hodně e|ánua radostiz nových,kvalitníchproduktů
llonaTrkalová

Zivotníiubilea
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Všemjubilantům, kteří oslavili v měsíciříjnu a v měsíci listopad
oslaví výročísvéhonarozenípřejeme hodně zdraví, štěstía
osobníspokojenost,
Urban Zdeněk
Kopeckó Libuše
Filipiová Marie
Havelka Miroslav
VabrouškováFrantiška
Parentová Maýlda
ŠebrleVáclav
VaníčekJindřich
Kubínovó Marie
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VítdmeVds
Váženírodiče,blahopřejeme k narození Vašehoděťátka.Přejeme
Vám, aby do Vašírodiny přineslo hodně láslql a šťastnýchchvil.
Radim Hubálek
Veronika Hubálková

Sázava ]43
Sózava ]24

Rozloučiliisme se
Martin Pirkl, Sózava 26

Přioravované akce:
Dne 7.1].2009 Vás SPS Sózava Zve na

Nočnípochod

sraz účastníků
na hřišti 16.00 hodin, lampiony s sebou.
Dne 5.12.2009v ]6:00 hodin pořódá obec Sázava a SPoZ Sózava
MikultÍšskou nudíIkU pro dětt - sportovníareól Sózava
Dne ]9.12.2009v I5..30hodin pořádá obec Sázava
Vónoční koncert - v kapli sv.Prokopa
Hosté:Aneta a Markéta Andělovy, Jan Sisr, TomóšKrejča, Zbigniew Czendlik
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nání Zastapitelstv a ob ce
- Zastupitelstvo obce schválilo
- Rozpočtovouzměnu č,.I)lz}}g,týkajicí se zvýšenínakladůna údržbuCoV u čp.150
(ooležalovi). Celkovým dukladným vyčištěnímčističkyodpadníchvod i přilehlékanaIizace
by mělb;it vyřešeni probléms ucpanými odpady z býového domu čp.15.
.-Rozpoltovou změnu ě. 1IpOO9, týkajícíse nákladů na zhotovení přípravnéprojektové
,,Zateplení
dokumentace věetně přípravy, zpracovénía podaní žáďosti na realizaci akce:
objektu bytovéhodomu čp.15 v Sázavě...
/astupite1stvooú." schválilo uzavÍetttSmlouvy o dílo s firmou KMONT Choceň,
a podání
s.r.o. na zhotovení přípravnéprojektovédokumentace, včetněpřípravy' zpracování
*Zateplení objektu
žádosti o podporu štát''it'o fondu Životního prostředí na realizaci akce:
bí.tovéhoáo*.' čp. 15 v Sázavě..' v rámci Programu Ze|enáúsporám, v oblasti podpory 42
dlleí zateplení.Ná zék|aděsmlouvy o dílo ze dne26.10.2009 se smluvní strany dohodly na
piedání áitu 1t".*ínu plnění) nejpozději do 3I.t2.2009. Vpříštím roce by mělo dojít
krealízacivýměny oken v byovém domě čp.15.
- Zaštupitelstvoobce schválilo uzavŤeníSmlouvy o ztízenívěcnéhobřemene na p.p.č.
1006/11v katastráInímilzemí SénavauLanškrouna,uloŽeníkabelu, s firmou ČEZ
Distribuce, a.s..
- Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku č.212009,o místním
poplatku ,u pio,o, systému shromaŽďování' přepravy, tříděni, vyvŽívénía odstraňování
ilomuná1níchbdpadů.Poslední změna qýše ,'poplatku za odpad.. proběhla v Ioce 2005 ato z
částky 187,- Kč na částku 320,- Kč,/na osobu a rok. Nríklady na likvidaci komunálního
odpaáu v obci stoupajíkažďýrok. V roce 2008 činily celkovénáklady 2II,8I2,. Kč, tj. 380'Kě na osobu. V roce z0ol;'o.' náklady za9 mésict 194.974,-Kč, přepočtenona osobu a rok
tj. 389,- Kč (včetněodečienýchbonusů za tŤídětýodpad). Ztohoto důvodu Zo schválilo
žvýšettípoplaikuza\ikvídaci komunálního odpadu zč,ástky 320,-Kě na 400'- Kč na osobu a
rok. obecně závazná lryhláška č,.2l2OO9o místním poplatku za pÍovoz systému
je
shromažďování,přepravy' tříděni,využívěnía odstraňováníkomunálních odpadů vyvěšena
na úřednídesce obecníhoúřadu.
- vbytovémdomě ěp. 15 došlokukončenínájmu bytu č.6dohodouke dni 30.10.2009.
Záměr obce o pronájem shóra uvedenéhobytu byl vyvěšenna úřednídesku dne 21.10.2009.
Žádost\o pronájemtohoto bytu jsou přijímány na obecnímúřadě.
- d,,e 2.9.2OO9byía podána žádost o poskytnutí dotace zrozpoětoých prostředků
Pardubickéhokraje v rámci Prógramu obnovy venkova dotaěnítitul 4 Výstavba,rekonstrukce
a oprava mísmíbhkomunikací,chodníků'parkovišť a odstavnýchploch. obec Sázava podala
žádostodotaci na rok 2OIOnaopravu místníkomunikace k čp.II9-L22. o cenovounabídkubyla
Skanska DS a.s.
poŽádánaťrrma
zastupitelstvoobce vza|o na vědomí sestaveníRozpočtovéhoqýhledu-obce Sázava na
ýhledu jsou prognózy celkových příjmůa
roky 2010, zott a 2OI2. obsahem Rozpočtového
letech.
ýdajů obcev následujících
- na minulémzasedáníbylo zastupitelstvoobce informováno o dokončeníprojektu DSo
Lanškrounsko: Ana|ýza izemi a návrh doplnění protipovodňových a protierozních opatření
v ploše povodí pro územívybraných obcí regionu Lanškrounsko.Výsledkem studie, na kterou
přispívaia i našéobec je závěrečnázpráva, mapovéa tabulkovépřílohy. Dle tétodokumentace
bude naše obec nadá]e spolupracovat s DSo na případné realizaci někteých navržených
protipovodňovychopatřenív obci.

Okresní přebor ve fotbale
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mladšíŽáci_sestava:
Šindelařo,,áKateřina. Kobzalukáš.
Mareš Adam, Filipi Tomáš' Martykán
Pavel, Calda Jakub, Pekďová Petra,
Hofman Jan, Vitouch Jakub, Buřval

ilip, ŠimekTomáš

renéři:Milan Kobza, Milan Hubále

Vitouch
skupinyv letošním
roce postupují.
Příští
rok se utkajío I- 4 místo
v okrese.
taršípřípravka . sestava:

ParentMatěj, KadrnoškaPavel,
Boščík
Matěj,Kyselo Robin,Boščík
Daniel,DoležalDavid,Kyselo
Dominik' UrbanováNikola, Urban
Petr,Martykán Tomáš,ŠimekPatrik,
Čeněk,Marek ondřei
renér:Josef Křivohlávek

Ve skupiněskončilina druhémmístě
se ziskemstejného
počtubodůjako
prvníTatenice.

Modeláž nehtůoPedikůra a Manikůra - Věra Hofmanová

sídloprovozovny:Sázava 134(budovaprodejny potravin),te|.737785 601
nehtů:barevnélrV gely, francouzské
gely, GlittrovélIV gely
!p:

suchá, mokrá, P-SHINE- japonská manikůra, parafínovézába|y na ruce' speciální pealingy

masky na ruce s přípravky z mrtvéhomoře
: desinfekce chodidel, relaxaění lázeň; odstraněníztvrdlé kůže'kuřích ok, otlaků, úprava nehtů'
masátž',
lakování, zdobení' gelovénehty.
Možnost zakoupení dárkových poukazů s předplacenou službou!

E.BOX
obec Sázava se ve spolupráci se společnostíASEKOL rozhodla usnadnit občanůmtříděnívysloužilých
malých e|ektrozaŤízeni.Kůdý oběan má nyní možnost zanéststaý mobil, kalkulaěku' teleřon, dro6né
poěítačové
rybavení, discman nebo MP3 přehrávaě (s výjimkou baterií azáÍivek)na obecní úřad a zdarma
sejej zbavit vyhozením do připravenénádoby' tzv. E.boxu.
E-Box je umístěn v přízemí budory obecního úřadu v Sázavě. Kolektivní systém AsEKoL
následně zajistí zdarma odvoz a eko|ogickou likvidaci.

