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

Září 2017
V obci proběhlo:

Prokopská pouť 1. - 2. 7. 2017

Obec Sázava a SPS Sázava uspořádali při příležitosti Prokopské
pouti a na oslavu 25 výročí samostatnosti obce za přispění dotace
svazku obcí Lanškrounsko
v sobotu 1. července 2017 od 9.00 hod
Fotbalový turnaj žen o putovní pohár SPS Sázava
od 17 hod rytířské souboje, tance, soutěže pro děti
od 21.30 hod OHŇOVÁ SHOW – skupina
Balestra
od 20.00 hod Pouťová zábava Hrála: rocková
kapela Q U I Z
Tradiční výborné pohoštění SPS Sázava
a pouťové atrakce na fotbalovém hřišti po oba
dny.

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

V neděli 3.9.2017 se konal

29. ročník běhu Sázava
- Lázek.
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Z jednání Zastupitelstva obce Sázava
ze dne 6. září 2017

Zastupitelstvo obce Sázava na minulém zasedání zastupitelstva obce vydalo Změnu č.1
Územního plánu obce Sázava. V návaznosti na schválení této změny (vydáním veřejné vyhlášky) musí
stavební úřad Lanškroun zpracovat zadání pro Územní studii, která pozemky určené pro výstavbu dle
Územního plánu obce rozdělí na jednotlivé parcely, vyřeší přístupové komunikace a zasíťování těchto
pozemků,….. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo zpracování Územní studie pro pozemky určené
k výstavbě Ing. arch. Dagmar Vaníčkovou,dle cenové nabídky.
Hlasování: 6 : 0 : 0

V roce 2017 podala obec Sázava žádost o dotaci z programu POV Pardubického kraje na
opravu a nátěr venkovní fasády obecního úřadu a MŠ. Žádost byla pro rok 2017 zamítnuta. Zastupitelstvo
obce Sázava schválilo podání žádosti o dotaci na stejnou akci pro rok 2018.
Hlasování: 6 : 0 : 0
 Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o dílo č. 002/2017 na dodávku ČOV (strojně-technologické
části) akce: „Čištění odpadních vod z č.p. 13, k.ú. Sázava u Lanškrouna“ a Smlouvu o dílo č. 003/2017 na
dodávku ČOV (strojně-technologické části) akce: „Rekonstrukce ČOV na st. 271, k.ú. Sázava u
Lanškrouna“ dle cenové nabídky Ing. Zdeněk Sekerka – ADOS, Biskupice 3, 569 43 Jevíčko.Hlas.:6 : 0 : 0
Obě opravy čističek odpadních vod budou provedeny během září dle projektové dokumentace.
 Firma Data IT s.r.o., která nám zajišťuje kompletní ekonomický informační software (účetní
program, program pro správu majetku, nájmů, poplatků,… ) informovala již začátkem roku 2017 o blízké
technické i finanční neudržitelnosti současného software především v návaznosti na legislativní rámec a
metodiku. Firma Data IT s.r.o. žádá o dotaci na modernizaci tohoto programu. Zastupitelstvo obce
schválilo účast obce v projektu „Modernizace ekonom.inform.systémů orgánů místní samosprávy a
školských zařízení regionu Orlickoústecka“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. Hlasov.: 6 : 0 : 0

V roce 2015 byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy extravilánu obce a s nimi i plán
společných zařízení – cesty, průlehy, poldr,…V letošním roce proběhlo stavební řízení a doprojektování
cesty C3. Bylo vydáno stavební povolení a zažádáno o dotaci na stavbu poldru a cesty. Stavba bude
zahájena na jaře 2018, po dokončení budou společná zařízení převedena z majetku státu do majetku obce
Sázava. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o právu provést stavbu č. PM048021/2017ZHMMaj/717/2108-17/Ru – polní cesta C3 a průleh – propustek včetně opevnění na parc.č.4002, vodní
plocha , ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p., v k.ú. Sázava u Lanškrouna.
Hlasování: 6 : 0 : 0

Během roku 2017 se dle schválení ZO zpracovával projekt na zřízení komunitního centra
v prostorách nad pohostinstvím. Projekt je kompletně dokončen a do konce září bude podána žádost o
dotaci. Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci – MAS Lanškrounsko – projekt IROP –
komunitní centra, na zřízení komunitního centra v obci Sázava.
Hlasování: 6 : 0 : 0

Starosta obce informoval zastupitele o podání žádosti o dotaci Lanškrounskem – svazkem
obcí na výstavbu cyklostezky Lanškroun - Sázava. V současné době čekáme na vyhodnocení žádostí.
Zastupitelé obce pověřili starostu dokončením kupní smlouvy na pozemky v obci, které budou stavbou
cyklostezky dotčené (byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí).

Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou finanční podporu - dar z rozpočtu obce Sázava pro
společnost AUDIHELP z.s. poradenské středisko pro sluchově postižené, ve výši 1000,- Kč.Hlas.: 6 : 0 : 0

Různé informace:
- V domě čp.19 (obcí zakoupený statek) se uvolnil byt 1+1. Zastupitelé rozhodli pronajmout tento byt
až po důkladné rekonstrukci – oprava topení, malování, pořízení nové kuch. linky,… Záměr
pronájmu bytu bude zveřejněn na úřední desce.
- Po zbourání staré budovy Fi Forez u autobusové zastávky je prostor nekrytý a při špatném počasí
„nevlídný“ pro čekající na autobus. Zastupitelé obce proto rozhodli o zakoupení autobusové čekárny
do středu obce před závod fi. Forez.
Hlasování: 6 : 0 : 0
Před budovu obecního úřadu bude pro adventní dobu zabudován stojan na jehličnatý strom a před
vánoci umístěn strom s novým vánočním osvětlením.
- Upozorňujeme spoluobčany, že kontejner na hřbitově není určený k odkládání biologického
odpadu. Kontejner na biologický odpad (zbytky ze zahrady,…) je umístěn za hřištěm.
Kontejner na hřbitově je na směsný odpad ze hřbitova !!!
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 září a říjnu výročí svého narození, přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Kolomazníková Marie
Falta Jaroslav
Novotná Anna
Urban Zdeněk
Killarová Lydia
Kuběnková Drahoslava
Křivohlávková Ludmila

Vítáme
narozené
Vzpomínáme

Sázava 23
Sázava 96
Sázava 59
Sázava 18
Sázava 64
Sázava 52
Sázava 54

(94)
(65)
(85)
(91)
(74)
(71)
(75)

Kolomazník Josef
Roubal František
Kopecká Libuše
Filipiová Marie
Buřval Karel
Urban Jan

Josef Vinduška

Sázava 80

Filip Březina

Sázava 126

Jan Hejduk
Martin Bednář

Sázava 23
Sázava 129
Sázava 74
Sázava 100
Sázava 111
Sázava 20

(70)
(72)
(81)
(78)
(71)
(65)

Sázava 110
Sázava 50

Obec Sázava zveřejňuje Podle zák.č. 128/2000 Sb.,§ 39 odst.1., o obcích, záměr pronajmout nebytové
prostory za účelem provozování hostinské činnosti a vyhlašuje

výběrové řízení na pronájem pohostinství v obci Sázava.
(možnost přivýdělku na DPP pro obec Sázava – správce kultur. domu)
Zájemci mohou posílat, popř. osobně doručit svoje přihlášky na adresu: Obec
Sázava, Sázava 2, 563 01 Lanškroun
nebo zaslat mailem na adresu: starosta@obec-sazava.cz
EXTRA SERVIS s.r.o. Provozovna Luková

nabízí nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením (OZP)
Nabízíme:
 Částečné pracovní úvazky v textilní výrobě
- Přizpůsobení pracovního místa potřebám pracovníka
 Nástupní mzda od 85,-Kč/hodinu
- Nevyučené zaučíme
Požadujeme: - Chuť pracovat
- Manuální zručnost
- Částečnou zkušenost se šitím
Kontakt: Ing. Jiří Hurych - mobil: 605 48 19 43, email: hurych@profipradlo.cz

Srdečně Vás zveme :
16.9.2017 od 14:00 Benefiční hudební festival na Šejvu v Dolní Dobrouči
Akce je pořádána na podporu zrakově postižených a slabozrakých lidí, výtěžek poputuje na konto
organizace Kyklop o.p.s, která usiluje o zařazení těchto lidí zpět do společnosti a návrat aktivnímu životu.
Účelem akce je i podpora a zviditelnění lokální hudebních těles, se zaměřením na pop-rockovou hudbu. Jako
host letos vystoupí kapela Kyklopband, která se z 80% skládá z těžce zrakově postižených muzikantů.

Mateřská škola Sázava pořádá v pátek 13. 10. 2017

DRAKIÁDU pro děti i dospělé
Sraz na hřišti v Sázavě v 16.00 hod.
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od 13. září 2017 od 18 do 19 hodin na sále v Sázavě zahajujeme opět

pravidelné

kondiční cvičení se Šárkou

přijďte rozhýbat své tělo – rozcvičení, posilovací cviky, protažení svalů
cena 30,- Kč za cvičební hodinu
s sebou: pohodlné oblečení, cvičební podložku, sálovou obuv, dobrou náladu

od 9 října 2017 vždy v pondělí 18.30 – 21 hod , celkem 8 lekcí na sále v Sázavě

zahajují

TANEČNÍ KURZY PRO MANŽELSKÉ A PARTNERSKÉ PÁRY
2017
pořádají Václava a Pavel Nosálovi (http://tanecniletohrad.wz.cz)
přihlášky na : p.nosal@seznam.cz

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

Téma: podzimní dekorace
Datum : neděle 22.10.2017 ve 14: 00
Kontaktní osoba: Klára Chmelíková, tel. : 774 955 031
Místo konání: jídelna kulturního domu v Sázavě.
Těšíme se na společné vyrábění.
Divadelní soubor

ŠKEBLE LANŠKROUN

uvádí

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ (65 minut) – v podání členek souboru Škeble. Hrají Lucie Kučerová,
Denisa Špinlerová, Šárka Matějková. Autoři: Petr Kolečko, Daniel Špinar - hra se uvede na baru
SKLENICE (50 minut) – tajemný příběh ze současného venkova volně podle povídky
R. Bradburyho. Dramatizace a režie Jan Střecha.
.

v pátek 3. listopadu 2017 v 19:30 Kulturní dům Sázava
SPS Sázava Vás zve na

NOČNÍ POCHOD
v SOBOTU 4. listopadu 2017

Start pochodu je průběžně od 16.30 do 17 hod ze hřiště v Sázavě.
Lampiony vítány. Malé občerstvení na trase zajištěno. Akce se koná za každého počasí.
Délka pochodu je asi 3 km po polních a lesních cestách. Vhodná obuv nutná. POZOR NA STRAŠIDLA!!!!!
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