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

C e r v e n 2017

Srdecne Vás zveme:
Obec Sázava a SPS Sázava Vás zve na

DĚTSKÝ DEN

&

kácení máje

3. 6. 2017 od 14.00 hodin na hřišti v Sázavě
Soutěže a zábavné odpoledne pro děti
nafukovací hrad zdarma
Večerní posezení u táboráku

Kolibřík - spolek přátel přírody a tvořivosti
Tímto Vás srdečně zveme na další setkání

Téma: pochod do Herbortic Datum : 4. 6. 2017 v 10: 00
Co s sebou: pláštěnku, pohodlnou obuv, něco dobrého na opékání,
také s sebou můžete vzít své čtyřnohé kamarády a dobrou náladu .
Sejdeme se u Kulturního domu v Sázavě (parkoviště před jídelnou )
Kontaktní osoba: Klára Chmelíková, tel. : 774 955 031
Oběd máme domluvený na Mlýně v Herborticích, cestou zpět si můžeme opéct buřtíky.
Těšíme se na společný výlet a příjemné posezení na Mlýně v Herborticích.

Pripravujeme:
při příležitosti Prokopské pouti a 25. výročí samostatnosti obce Sázava

v sobotu 1. července 2017 od 9.00 hod na hřišti v Sázavě
Fotbalový turnaj žen o putovní pohár SPS Sázava

odpolední rytířské souboje, ukázky bojů, tance, večerní ohňová show
od 20.00 hod

Pouťová zábava - hraje: rocková kapela Q U I Z

V neděli 2. července 2017 od 11.00 hod Pouťová mše v kapli sv.Prokopa

Strana - 1

Červen č.3/2017

Z jednání Zastupitelstva obce Sázava
ze dne 31. kvetna 2017

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce
Sázava za rok 2016 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
v rámci programu Podpora významných výročí v členských obcích s poskytovatelem Lanškrounsko,
svazek obcí. Obec Sázava požádala o dotaci Lanškrounsko, svazek obcí na podporu oslavy výročí 25 let
samostatnosti obce. Dotace byla přiznána ve výši 15.000,- Kč. Při letošních pouťových oslavách (1. –
2.7.2017) bude v sobotu na hřišti připraven bohatší program pro děti i dospělé – rytířské souboje,
tanečnice, soutěže pro děti a večerní ohňová show v podání skupiny Balestra.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem
Lanškroun, o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a
nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
stavebním úřadem Městského úřadu Lanškroun.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo úplné znění stanov LANŠKROUNSKA dle návrhu
stanov schváleného na jednání Shromáždění starostů LANŠKROUNSKA dne 30. 3. 2017. Stanovy
Lanškrounska, svazku obcí byly upraveny v návaznosti na aktualizaci zákonů, na aktualizaci počtu členů
svazku, zpřesnění pravomocí shromáždění starostů a rady svazku, valné hromady a správní rady.Hlas:9:0:0

Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou finanční podporu - dar z rozpočtu obce Sázava pro
Český svaz chovatelů – pobočný spolek ZO Lanškroun, ve výši 2.000,- Kč. V letošním roce byla poprvé
ZO Českého svazu chovatelů Lanškroun pověřena uspořádáním Krajské výstavy drobného zvířectva.
Výstava bude tedy ve větším rozsahu než minulé ročníky a bude uspořádána v termínu Lanškr.kopy.:9:0:0

Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou finanční podporu - dar z rozpočtu obce Sázava na
činnost TJ Albrechtice ve výši 15.000,-. Kč. Finanční podpora bude použita na činnost klubu, zakoupení
sportovních potřeb, údržbu hřiště nebo třeba placení rozhodčích na fotbalové zápasy. Členy klubu TJ
Albrechtice jsou i sportovci ze Sázavy.
Hlasování: 9 : 0 : 0

Obec Sázava, jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Sázava, souhlasí se
zapojením MŠ Sázava do výzvy č.02 16 022 podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
šablony pro MŠ a ZŠ – zaměřené na personální podporu. V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání byla vypsána i výzva pro MŠ na podporu škol. V mateřské škole Sázava tedy bude od září 2017
pracovat na částečný úvazek asistentka, která bude pomáhat při vzdělávání a péči o děti v MŠ. Z projektu
budou dále hrazeny pomůcky pro děti v MŠ i tematické besedy pro rodiče dětí z MŠ. Hlasování: 6 : 0 : 3

Zastupitelstvo obce schválilo opravu místních komunikací ppč. 1091/1, 1007/30, část
1060/3 (po kontejner na bioodpad + parkoviště u hřiště), 1067/4 a 68/7 v celkové hodnotě cca 200.000,- Kč
dle cenových nabídek. Opravy místních komunikací budou provedeny v nejbližším období. Hlasov.: 9 : 0:0

Různé informace:
Starosta informoval zastupitele o jednání svazku obcí Lanškrounsko. V květnu byla konečně
vypsána výzva o podání žádostí o dotace z programu IROP – podpora výstavby pro cyklostezky.
Ukončení termínu pro podání žádostí je 7.9.2017, teprve poté bude komise žádosti hodnotit.
Lanškrounsko, svazek obcí podá žádost o dotaci na výstavbu cyklostezky do Sázavy i do Žichlínka.
Po vyhodnocení žádostí můžeme zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby.
V loňském roce podal svazek obcí Lanškrounsko žádost o dotaci na pořízení domácích kompostérů
pro obyvatele obcí svazku. Dotace nám byla přiznána. V současné době probíhá administrativní
řízení a příprava výběrového řízení na dodavatele kompostérů. Po vyčíslení nákladů pro obce a
dokončení výběr. řízení budou s jednotlivými zájemci o kompostér uzavírány smlouvy o výpůjčce.
Dodání kompostérů by mělo proběhnout cca v říjnu letošního roku.
Zastupitelé obce v září loňského roku rozhodli o vypracování projektu na vybudování
Komunitního centra – „klubovny“ v nevyužitých prostorách nad pohostinstvím. Projektová
dokumentace je již téměř dokončena, sestaven rozpočet na vybudování centra. Dalším krokem bude
podání žádosti o dotaci prostřednictvím MAS Lanškrounsko.
V prostoru hřiště Sázava je nutné vyměnit , přesunout a opravit rozvodný sloupek el. energie.
Zastupitelé rozhodli opravu v hodnotě cca 30.000,- Kč provést co nejdříve.

Celý zápis v nezkrácené podobě najdete na : www.obec-sazava.cz popř. k nahlédnutí na OÚ Sázava.
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Životní jubilea
Všem jubilantům, kteří slaví v květnu a červnu výročí svého narození, přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Hubálková Jitka
Vaníčková Marta
Havelková Anna
Andělová Jana
Kubínová Božena
Marková Věra
Tkačík Jan
Křivohlávková Jaroslava
Novotná Anna
Hubálková Světla
Kobzová Eliška

Sázava 132
Sázava 38
Sázava 152
Sázava 46
Sázava 119
Sázava 16
Sázava 41
Sázava 94
Sázava 9
Sázava 95
Sázava 34

Vzpomínáme

Vlastislav Beran

Sázava 48

V obci probehlo:
Obec Sázava pořádala
v sobotu 8. dubna 2017 od 18 hodin
v KULTURNÍM DOMĚ SÁZAVA
Ø Od 20:00 hod hrála cimbálová muzika
CIMBALLICA Brno
( Cimballica nám přinesla 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)
Ø Více než 100 vzorků vín, výborné pohoštění - hovězí
po burgundsku, vepřová směs, obložené talíře, škvarková
pomazánka, výborné zákusky.…. to vše přispělo
k dobré pohodě více než 150ti návštěvníků akce.
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Obec Sázava pořádala dne
16.4.2017 pro děti a rodiče
(prarodiče a ostatní) autobusový
zájezd na
dětský – rodinný muzikál
(divadlo Kalich, Praha)

MAUGLÍ ...
V pátek 21. 4. 2017
v 19.00 hod na sále
v Sázavě

uvedl divadelní soubor TEMNO Týniště nad Orlicí
divadelní hru

K OULE

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
Výborné představení ocenilo téměř 100 diváků. Výbuchy
smíchu střídaly chvíle k zamyšlení, ale i velmi smutné a hluboké
uvážení, že tak "to opravdu bylo". Závěrečný mohutný potlesk
stojícího publika byl zasloužený.

Obecní úřad Sázava a Sbor pro občanské
záležitosti pořádali

Tradiční slavnostní
setkání dříve narozených
v neděli 23. dubna 2017 ve 14.00 hod na sále
v Sázavě
Program :
děti z MŠ
Sázava
předvedly
stylový "pekařský taneček", který k Sázavě určitě patří, i jiné písničky
a básničky,
Lanškrounský ženský pěvecký sbor pod vedením Jarmily Uhlířové si připravil
směs písní od lidových, přes folkové až po "retro" Franka Sinatry,
DJ Larry oživil setkání dříve narozených hudbou k poslechu i tanci.
Tradiční občerstvení bylo také zajištěno - řízek, výborné zákusky, víno, ….
Snad to vše přispělo k dobré pohodě a zpříjemnilo nedělní odpoledne více než
padesátce "dříve narozených Sázaváků".
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