SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
tel., fax: 465 322 531, email:obec@obec-sazava.cz
http:www.obec-sazava.cz

Březen 2017
Srdečně Vás zveme:

Obec Sázava pořádá v sobotu 8. dubna 2017 od 18 hodin
v KULTURNÍM DOMĚ SÁZAVA

Od 20:00 hod hraje cimbálová muzika CIMBALLICA

Brno

( Cimballica přínáší originální díla, neobvyklé hudební kombinace i tradiční pojetí vážné hudby,
folkloru a filmové hudby - okouzlili i porotu v Česko Slovensko má talent v roce 2012)

Více než 100 vzorků vín, výborné pohoštění,….
Vstupné 100,- Kč (v ceně katalog a sklenička). Srdečně zvou pořadatelé.
V pátek 21. 4. 2017 v 19.00 hod na sále v Sázavě
uvádí Divadelní soubor TEMNO Týniště nad Orlicí divadelní hru

K O U L E
Hlavní hrdinkou komedie je bývalá slavná atletka, která v rozhlasovém studiu
rekapituluje svůj dosavadní život plný komických, trapných, ale i bolestných
protikladů. Uvedení inscenace v lednu 2011 vyvolalo nebývalý ohlas.
Autor hry: David Drábek, autor hudby: Darek Král

Obecní úřad Sázava a Sbor pro občanské záležitosti Vás srdečně zvou na

Tradiční slavnostní
setkání dříve narozených
v neděli 23. dubna 2017 ve 14.00 hod na sále v Sázavě
Program : děti z MŠ Sázava, Lanškrounský ženský pěvecký sbor
pod vedením Jarmily Uhlířové, DJ Larry Občerstvení zajištěno.
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Z jednání Zastupitelstva obce Sázava
ze dne 22. března 2017
omluvena: p. Lenka Parentová (do 17.30 hod), zúčastnili se 3 občané obce Sázava

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo hospodářský výsledek příspěvkové organizace obce Sázava –
Mateřská škola Sázava za rok 2016 ve výši 26.049,81 Kč.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava bylo seznámeno s výsledkem hospodaření příspěvkové organizace obce
Sázava – MŠ Sázava a obce Sázava v roce 2016, projednalo výkazy hospodaření a na jejich základě schválilo účetní
závěrku příspěvkové organizace obce Sázava – MŠ Sázava a obce Sázava, sestavenou k 31. 12. 2016.Hlasov.:8:0:0

Na minulém zasedání ZO dne 18. 1. 2017 zastupitelé obce sestavili a projednali návrh rozpočtu obce
Sázava na rok 2017. Návrh rozpočtu byl dle zákona zveřejněn na úřední desce OÚ – bez připomínek. Zastupitelstvo
obce Sázava: a/ schválilo Rozpočet obce Sázava na rok 2017 takto:
Celkové příjmy v minimální výši: 7.670.100,- Kč , Celkové výdaje v maximální výši: 7.670.100,- Kč. Hlasování: 8:0:0

Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad, jako úřad územního plánování zpracoval (v souladu se
zákonem) Zprávu o uplatňování územního plánu Sázava v uplynulém období 03/2013 – 02/2017, která obsahuje
vyhodnocení uplatňování ÚP obce, vyhodnocení změn podmínek, zapracování vyjádření dotčených orgánů,
sousedních obcí, KÚ, pokyny pro zapracování změny ÚP ,…. Zastupitelstvo obce Sázava projednalo a schválilo
Zprávu o uplatňování územního plánu Sázava v uplynulém období 03/2013 – 02/2017.
Hlasování: 9 : 0 : 0

V souvislosti s projednávanou změnou Územního plánu obce Sázava informoval starosta obce
zastupitele o dalších námitkách ředitelství silnic a dálnic k projednávané změně ÚP. Teprve po zapracování
připomínek ŘSD budeme moci dokončit schvalování změny ÚP. Další nepříznivé informace se týkaly vyhlášení
výzvy k dotaci na pořízení cyklostezky Sázava – Lanškroun. Ještě stále nebyla Ministerstvem pro místní rozvoj
vypsána další výzva k podávání žádostí o dotaci z IROP - takže čekáme na vypsání výzvy, pak bude podána žádost
o dotaci.

Zastupitelé projednali návrh k odkoupení pozemku v dolní části obce – ostatní komunikace, který by
byl přístupovou komunikací k dalším pozemkům pro možnou individuální výstavbu. Zastupitelstvo obce Sázava
schválilo koupi pozemku p.č. 1091/1 – ostatní komunikace za symbolickou částku 1 Kč/m2 s tím, že se obec
zavázala do 18 měsíců zakoupenou komunikaci upravit asfaltovým povrchem. ZO pověřilo starostu obce k podpisu
smlouvy a podání návrhu na vklad do KN.
Hlasování: 9 : 0 : 0
 Různé informace: - Starosta informoval zastupitele o nutnosti upravit vjezd k nemovitosti p. Peška, čp.24 –
bude v nejbližším možném termínu upraveno asfaltovou drtí
- V jarních měsících bude v obci Sázava probíhat zaměřování komunikací pro vypracování pasportu
komunikací, veřejného osvětlení a hřbitova zadané pro firmu Atomicon s.r.o., Olomouc dle cenové nabídky –
cena jednoho druhu pasportu je cca 20.000,- Kč (dle rozsahu provedení).
- Do vybavení venkovního hřiště budou zakoupeny další tři venkovní posilovací stroje.
- V prostoru za hřištěm bude opět umístěn kontejner na bioodpad.
- Pro rok 2017 byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje – na opravu fasády
OÚ a MŠ Sázava – zastupitelé obce pověřili starostu oslovením tří firem pro vypracování cenové nabídky.
- V letošním roce oslavuje obec Sázava výročí 25 let samostatnosti obce (od 1.1.1992). Z tohoto důvodu
požádala obec o dotaci na oslavu výročí Lanškrounsko svazek obcí – dotace byla přiznána ve výši 15.000,Kč. Při letošních pouťových oslavách (1. – 2.7.2017) bude na hřišti připraven bohatší program pro děti i
dospělé – rytířské souboje, tanečnice, soutěže pro děti a večerní ohňová show v podání skupiny Balestra.
- Zastupitelé obce projednali žádosti o finanční podporu – dar z rozpočtu obce Sázava: Zastupitelstvo obce
schválilo finanční dar z rozpočtu obce pro Cyklistický klub Lanškroun – podpora mezinárodního cyklistického
závodu 2017 ve výši 3.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou finanční podporu - dar z rozpočtu
obce Sázava pro Svaz tělesně postižených z.s., místní organizace Lanškroun, ve výši 1500,- Kč. Zastupitelstvo
obce schválilo veřejnou finanční podporu - dar z rozpočtu obce pro studenty Gymnázia Lanškroun na pořádání
akce Majáles 2017, ve výši 1000,- Kč.
Hlasování: 9 : 0 : 0
 Upozorňujeme majitele psů. Že se opět množí stížnosti na volný pohyb psů v obci. V případě nutnosti je obec
oprávněna požádat o odchyt volně se pohybujícího psa bez dozoru Městskou policii Lanškroun a psa nechat
odvézt do útulku!!!
-

Celý zápis v nezkrácené podobě najdete na : www.obec-sazava.cz popř. k nahlédnutí na OÚ Sázava.

Oznamujeme (těm, kteří tak dosud neučinili)

Poplatky za svoz komunálního odpadu jsou splatné do konce března 2017 ve výši 400,- Kč / osobu.
Poplatky za psy jsou splatné do konce března ve výši 100,- Kč / za 1 psa, za každého dalšího psa 200,- Kč.

Poplatky jsou splatné v hotovosti na obecním úřadě v Sázavě nebo převodem na účet obce vedený u GE MB
a.s. č.: 110221664/0600, variabilní symbol: číslo popisné domu
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V sobotu 1. 4. 2017 bude na parkovišti u prodejny potravin
přistaven kontejner na velkoobjemový komunální odpad.

Do tohoto kontejneru je možné odvézt objemný komunální odpad (např. starý nábytek, koberce, linolea, staré lyže,
snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla a WC mísy, které pocházejí z domácností fyzických osob. Mezi objemný
komunální odpad nepatří např. lednice, televizory a počítačové monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, stavební
suť, větve a jiné bioodpady a dále veškeré odpady, které pocházejí z podnikatelské činnosti.)

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje

sbírku použitého ošacení a jiných věcí
(oblečení, obuv, lůžkoviny, hračky, domácí potřeby)
Sbírka se uskuteční v týdnu od 18. do 21. dubna.
Věci zabalené do igelitových pytlů či papírových krabic budeme shromažďovat na obecním úřadě ve vestibulu
(v pracovní době úřadu).

KOLIBŘÍK – klub přátel přírody a tvořivosti

Tímto Vás srdečně zveme na další tvoření, procházky a posezení pro všechny - od 0 do 100 let.
Další setkání klubu Kolibřík se uskuteční:
V neděli 26. 3. 2017 – jarní výzdoba – zápichy do květináče
Co s sebou: kousky látek (pokud máte), jehlu, nit, špejle a dobrou náladu
Zajištěny budou: kousky látek, výplň, vlna a malé občerstvení.
V sobotu 15. 4. 2017 – malování velikonočních vajíček
Těšíme se na společné tvořeníčko.
V neděli 4. 6. 2017 – pěší výlet do Herbortic (dle počasí).
Místo konání, srazu účastníků: vždy ve 14.00 hod , jídelna kulturního domu v Sázavě.
Kontaktní osoba: Klára Chmelíková, tel.: 774 955 031

Pro účastníky autobusového zájezdu do Prahy s návštěvou divadla:
dne 16.4 2017 odjezd od budovy obecního úřadu v Sázavě v 8.00 hod.

Životní jubilea
Všem jubilantům, kteří slaví v březnu a dubnu výročí svého narození, přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Hegerová Kateřina
Smejkal Josef
Beranová Libuše
Kuběnka Jiří
Vabroušková Anna
Boušková Božena
Bednářová Irena
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Sázava 8
Sázava 102
Sázava 48
Sázava 52
Sázava 92
Sázava 26
Sázava 72

Bednář Josef
Hejduk Jan
Křivohlávek Josef
Krátká Ludmila
Kaupová Emília
Filipi František
Luxová Libuše
Kokorová Marta
Urbanová Jana
Mejtská Jaroslava

Sázava50
Sázava 110
Sázava 94
Sázava 79
Sázava 116
Sázava 3
Sázava 51
Sázava 83
Sázava 18
Sázava 114
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Vzpomínáme
Otmar Kokora
Sázava 83

V obci proběhlo:
v sobotu

25. 2. 2017

Dvanáctý
ročník
sázavské
novodobé tradice Masopustního
průvodu.

Dětský maškarní
karneval
18.3.2017
Nejen klauni Alda a Filda, ale i soutěže,
bohatá tombola a dobré pohoštění
potěšilo spoustu dětí i jejich rodičů na
sázavském maškarním karnevalu.
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