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

Ř í j en 2 0 1 7
V obci proběhlo:
v pátek 13. 10. 2017
DRAKIÁDA

Kolibřík - spolek přátel
přírody a tvořivosti
Téma: podzimní dekorace
neděle 22.10.2017 ve 14: 00
Volby do Poslanecké sněmovny PČR
v Sázavě 20-21.10.2017
Voleb se zúčastnilo 61,27 % voličů obce Sázava.
ANO 2011 41,5 % hlasů, SPD 15,9 %, Č.pirátská strana 7,6 %, ODS 7,6 %, KDU ČSL 6,5 %, TOP 09 5,4 %,…….
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Říjen č.6/2017

Z jednání Zastupitelstva obce Sázava
ze dne 18. října 2017
Rozpočtovou změnu č.1/2017 – zvýšení příjmů rozpočtu – Neinvestiční přijaté dotace
z všeobecné pokl. správy SR – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Rozpočtovou změnu č.2/2017 - Neinvestiční přijatý transfer Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy – dotace na projekt s názvem „Začít spolu“ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Rozpočtovou změnu č.3/2017 – zvýšení příjmů rozpočtu - Odvody za odnětí zemědělské
půdy ze ZPF
Rozpočtovou změnu č.4/2017 – zvýšení příjmů rozpočtu - Neinvestiční přijaté dotace od
rozpočtů územní úrovně – dotace Lanškrounsko svazek obcí – výročí obce Hlasování: 9 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce projednalo přípravu rozpočtu obce Sázava na rok 2018. Hlavní investiční
akce na rok 2018 budou – příprava cyklostezky (závislé na přiznání dotace), příprava pozemků pro
výstavbu (v návaznosti na vypracování územní studie), komunitní centrum (závislé na přiznání dotace).
V příštím roce by také měla probíhat výstavba společných zařízení (poldr, průlehy a cesty), výstavba
těchto zařízení je v režii státu, obec převezme do svého majetku hotové stavby. Rozpočet po finálním
sestavení finanč.výborem bude zveřejněn na úřední desce a projednán ke schválení na příštím zasedání ZO.

Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě – č.SLS/65/17/Hd
– se společností Vodovody a kanalizace jablonné nad Orlicí, a.s. - právo zřídit, provozovat a udržovat
vodovod pod povrchem částí pozemků ppč. 1005/9, 1005/10, 1006/11, 1091/1 a 1109/1 ve vlastnictví
obce Sázava, k.ú. Sázava u Lanškrouna. Jedná se o opravu vodovodního řádu v dolní části obce.
Hlasování: 9 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích a v důsledku nového nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, s platností od 1. ledna 2018, odměnu za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva obce měsíčně ve stejné výši, v jaké byla schválena na ustavujícím zasedání zastupitelstva
obce dne 2.11.2014 usnesením č.59/2014. Hlasování: 9 : 0 : 0

Různé informace:
- Rekonstrukce dvou čističek odpadních vod v obci byla dokončena.
- V obci probíhá kontrola břehového porostu kolem řeky Moravská Sázava. Povodí Moravy má
v úmyslu (po delších intervencích ze strany obce) provést důkladnější prořezávku stromů. Stromy
musí posoudit odborníci z odboru životního prostředí a teprve v zimním období bude probíhat kácení
stromů.
Celý zápis v nezkrácené podobě najdete na : www.obec-sazava.cz popř. k nahlédnutí na OÚ Sázava.

Vítáme
narozené

Sázava 138

Jakub Pudil

V pátek 27.10.2016 v 17.15 h
proběhne v obci Sázava

Očkování psů (MVDr. Šilarová)
Základní očkování proti vzteklině 90,- Kč
Očkování proti psím nákazám (vzteklina, psinka, parvoviroza,….)
Odčervení psů, rady veterináře,….

320,- Kč

Očkovací průkaz psa s sebou!!!
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Srdečně Vás zveme :
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!!!!!

Fotbalové utkání žen
18.11.2017 ve 14.00 hodin
SPS SÁZAVA X
AC SPARTA PRAHA

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

Téma: Vánoční ozdoby z korálků
Datum : neděle 26.11.2017 ve 14: 00
Kontaktní osoba: Klára Chmelíková, tel. : 774 955 031
Místo konání: jídelna kulturního domu v Sázavě. Těšíme se na společné vyrábění.
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Fotbalový oddíl žen SPS Sázava u Lanškrouna

Rád bych Vám představil fotbalový oddíl žen z naší vesničky
Sázava u Lanškrouna, kde hrají ženy a dívky nejen z naší vesnice.
Historie ženského fotbalového oddílu v Sázavě s názvem Spolek
přátel sportu Sázava u Lanškrouna o.s. (SPS Sázava) se započala
začátkem května roku 2009, kdy za mnou přišly 2 pozdější hráčky
SPS Sázava s návrhem založit ženské fotbalové družstvo. Byla to
pro mě obrovská výzva a děvčata dostala úkol: "Sežeňte 15 hráček
a můžeme to zkusit." Děvčata sehnala 13 spoluhráček a začali
jsme trénovat.
Na přihlášení týmu do soutěže nezbývalo moc času, do začátku
samotné sezóny pouhé 2 měsíce. S postupem času přibývaly další
hráčky a my se těšili na nadcházející sezónu. Premiérovou sezónu
jsme začali s šestnáctičlenným týmem. Zhruba polovina dívek už
měla nějakou zkušenost s ženským fotbalem. Tento fakt nám
velice pomohl v přípravě i v samotných utkáních.
Nyní hráčky SPS Sázava již osmou sezónu podávají velmi stabilní
výkony. Děvčata na sobě neuvěřitelně zapracovala, některá na
začátku neuměla kopnout do balónu a dnes jsou v základní sestavě
oporou. Do každého zápasu jdou s nesmírným odhodláním a
energií bez ohledu na to, na jakém místě tabulky se soupeř
nachází. Jsou učenlivější a mají mnohem větší „srdíčko“ a cítění
pro klub než muži. SPS Sázava může v dnešní době říci, že má
silný ženský fotbalový oddíl. Letošní rok jsme postoupili do
třetího kola poháru kde jsme vyřadili týmy jako Kutná Hora,
Mělník, Bohemians Praha.
Letos se nám i podařilo upevnit a stabilizovat tým, kde v letošním
roce disponujeme 27 hráčkami. Posílili jsme pozice trenérů o
Zdeňka Hlubinku a Tomáše Reslera. Trenéři přinesli do našich řad
zpestření i více chuti se učit novým věcem.
Do naší vesnice přijede 18. 11. 2017 AC SPARTA PRAHA ke
třetímu kolu poháru KFŽ. Na zdejším hřišti naše fotbalistky ve
14:00 hodin změří síly s týmem, který hraje v evropských
pohárech (Liga Mistrů). Tým AC Sparta Praha je jedním z
nejsilnějších týmů, jaké máme v České republice a my budeme mít
tu čest si s takovým týmem poměřit síly.
Na závěr za nás všechny musím říci, že jsme hrdi reprezentovat
Sázavu u Lanškrouna a představovat tím SPS Sázava na hřišti
soupeřů.
Jan Sokolík
Úspěchy SPS Sázava u Lanškrouna
Sezóna 2009-2010, III. liga žen
5. místo
Sezóna 2010-2011, III. liga žen
1. místo
 pohár KFŽ - postup až do 3. kola → prohra s Libercem 3:0
Sezóna 2011-2012, III. liga žen
1. místo
 pohár KFŽ - postup do 4. kola → prohra se Zbrojovkou
Brno 7:1
Sezóna 2012-2013, III. liga žen
1. místo
 pohár KFŽ - postup do 1. kola → prohra s Bruntálem 4:1
Sezóna 2013-2014, Divize C ženy Čechy
1. místo
 pohár KFŽ - postup do 3. kola → prohra s Duklou Praha
3:0
Sezóna 2014-2015, Divize C ženy Čechy
3. místo
Sezóna 2015-2016, Divize C ženy Čechy
1. místo
 vítěz baráže o postup do ČFL
Sezóna 2016-2017 Divize C ženy Čechy
1. místo
Sezóna 2017-2018 Divize C ženy Čechy
prozatím vedeme před koncem půle sezony tabulku
•

pohár KFŽ - postup do 3. kola → AC SPARTA PRAHA
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