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

PROSINEC 2017

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků,
šťastný nový rok, mnoho štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů a
připojujeme poděkování za Vaši důvěru a
spolupráci
Zastupitelé a zaměstnanci obce Sázava

V neděli 3. 12. 2017 v 17.00 hodin
pořádá Obec Sázava a SPOZ Sázava

Mikulášskou nadílku pro děti
na sále kulturního domu v Sázavě
Obec Sázava Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ

KONCERT v kapli sv. Prokopa v Sázavě

v sobotu 9.12.2017 v 15.00 hodin

účinkují: Ženský pěvecký sbor Lanškroun s doprovodem
pod vedením Jarmily Uhlířové
Obec Sázava a Spolek přátel sportu Sázava

Vás srdečně zvou na

v pátek 12. ledna 2018 od 20.00 hod v KULTURNÍM DOMĚ SÁZAVA
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Hraje: kapela Motýl BAND (Zlín)
Tradiční výborné pohoštění. Srdečně zvou pořadatelé.
Lístky jsou k prodeji na obecním úřadě v Sázavě (100,- Kč).

Prosinec č.7/2017

Z jednání Zastupitelstva obce Sázava
ze dne 29. listopadu 2017

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo: Rozpočtové opatření č.5/2017 a č.6/2017 Hlasov.: 9:0:0

Zastupitelstvo obce Sázava bere na vědomí Rozpočet Mateřské školy Sázava na rok 2018 a
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Sázava na roky 2018-2020.

Zastupitelstvo obce Sázava bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za
rok 2017, vykonaného dne 25.10.2017 Krajským úřadem Pard. kraje–nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018. Hl.: 9:0:0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Dodatek ke směrnici o provádění inventarizace majetku
a závazků Obce Sázava a plán inventur na rok 2017 – příloha č.7. Inventury proběhnou v termínu 1.31.12.2017, dokladová inventura od 1. 1. 2018 do 22. 1. 2018. Hlasování: 9 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o společném zadávání za účelem společného
zadávání veřejné zakázky s názvem „Realizace společných zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna“ pro Státní
pozemkový úřad ČR – Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj. V příštím roce bude probíhat
výstavba „společných zařízení“ navržených při komplexní pozemkové úpravě extravilánu obce – jedná se o
výstavbu poldru, polních cest, průlehů,…. Stavba bude zahájena na jaře 2018 a termín dokončení je
předpokládaný do konce roku. Hlasování: 9 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku
Lanškrounsku, svazku obcí na částečnou úhradu nákladů souvisejících se zpracováním projektové
dokumentace k projektu Cyklostezka Lanškroun – Sázava. Projektová dokumentace cyklostezky byla
dokončena včetně vydání stavebního povolení a podání žádosti o dotaci z programu IROP. Obec doplatila
zbývající poměrnou část nákladů na projektovou dokumentaci. V současné době čekáme na přidělení
dotace. Hlasování: 9 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Kupní smlouvu na koupi ppč. 4008, 4009, 96/2 a 86/2 –
pozemky související s výstavbou cyklostezky. Po dokončení geometrického plánu je připravena k podpisu
kupní smlouva na pozemky související s výstavbou cyklostezky v zastavěném území obce.Hlasování: 9:0:0

Různé informace, diskuse
- Starosta obce informoval zastupitele o žádosti azylového domu pro muže o příspěvek na pobyt
občana, majícího trvalý pobyt v obci Sázava – žádost zamítnuta.
- V obecním bytě 1+1 v čp.19 bude provedena kompletní výměna topení, zastupitelé posoudili
cenovou nabídku a rozhodli o tom, že bude porovnána ještě s minimálně jednou nabídkou. Zastupitelé
rozhodli, že v bytě bude provedena kompletní rekonstrukce – sociální zařízení, topení, kuch. linka,….
Náklady na rekonstrukci bytu budou součástí rozpočtu na rok 2018.
- Zastupitelé rozhodli na doporučení starosty obce, oslovit specializovanou firmu pro zajištění
kompletního servisu revizí, kontrol, BOZP apod. pro obec.
- Od května 2018 bude zavedeno nové nařízení EU - GDPR (General Data Protection Regulation)
nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, které je přijaté Evropským parlamentem a Radou. Toto
nařízení se začne uplatňovat od 25. května 2018 a organizace jsou povinné se sjednotit s jeho požadavky.
Nařízení se týká velké většiny institucí, kde zpracovávají údaje o svých klientech, využívají data, jde o
všechny organizace, které mají docházkový systém svých zaměstnanců, databázi zákazníků ,….. I pro obce
znamená zavedení této směrnice nemalé náklady na zpracování analýzy, doporučení postupů, úpravu
programového vybavení,…. V rámci svazku obcí Lanškrounsko se obce dohodly na společném postupu a
společném výběru dodavatele a zpracovatele pro toto nařízení. Náklady se rozdělí poměrným dílem dle
počtu obcí účastnících se společného projektu.
- Starosta obce informoval zastupitele o tom, že začátkem příštího roku proběhne výběrové řízení na
dodavatele vybavení dle získané dotace ministerstva živ.prostředí ve výši cca 2 miliony – kolový nakladač,
kontejnery na bioodpad, drtič větví,….
Celý zápis v nezkrácené podobě najdete na : www.obec-sazava.cz popř. k nahlédnutí na OÚ Sázava.

kompostéry

Na obecním úřadě jsou připravené SMLOUVY O VÝPUJČCE k podpisu a
k vyzvednutí. Prosím, kdo v loňském roce žádal o pronájem domácího kompostéru (získané z dotace
svazku obcí Lanškrounsko), aby se dostavil k podpisu smlouvy o výpůjčce a vyzvednutí kompostéru
nejlépe ve středu dne 6.12. nebo 13.12. 2017 od 8.00 do 17.00 hodin. Děkuji
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Životní jubilea
Všem jubilantům, kteří slaví v listopadu a prosinci výročí svého narození, přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Pauková Jiřina
Drábek František
Kaupe Manfred
Vaníček Jindřich
Urbanová Jiřina
Bednářová Ludmila
Rejentová Jaroslava
Hubálek Ladislav
Vabroušková Božena

Sázava 65 (60)
Sázava 11 (65)
Sázava 116 (77)
Sázava 38 (90)
Sázava 20 (65)
Sázava 50 (74)
Sázava 122 (70)
Sázava 132 (65)
Sázava 97 (65)

V obci proběhlo:
Divadelní soubor

ŠKEBLE LANŠKROUN uvedl
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ (65 minut) –
v podání členek souboru Škeble. Hrají Lucie Kučerová,
Denisa Špinlerová, Šárka Matějková. Autoři: Petr Kolečko,
Daniel Špinar - hra se uvedla 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 Kultur. dům Sázava
Stovka diváků shlédla skvělé vystoupení herců a hereček
z "Praškeble". První aktovku - Zakázané uvolnění,
odehrála děvčata na baru a představení ozvláštnilo i to,
že diváci sledovali děj z přísálí.
Po přesunutí na sál jsme se pobavili u tajemného příběhu, snad komedie, snad dramatu - Sklenice. Hláška
"dáme pivko, pokecáme" se ozývala sálem ještě dlouho po závěrečném zaslouženém potlesku.
SPS Sázava pořádal v SOBOTU 4. listopadu 2017

NOČNÍ POCHOD

Start pochodu byl průběžně od 16.30 do 17 hod ze hřiště.
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!!!!!
Příjemné počasí, trochu bláta na cestě, divoženky
s vodníkem, čarodějnice, duchové, loupežníci , pohádkový
dědeček i peklo s čerty, výborný buřtguláš a opečené
buřtíky na závěr - takový byl čtrnáctý ročník našeho
i Vašeho oblíbeného Nočního pochodu pro více než
350 účastníků a 20 strašidel.
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KALENDÁŘ AKCÍ na rok 2018 v obci Sázava
Název akce
Zabíjačka

Datum

Pořádá

Místo konání

6.1.2018 sobota

SPS Sázava

Hřiště Sázava

Sázavský ples

12.1.2018 pátek
od 20.00 hod
10.2.2018 sobota
od 13.00 průvod obcí
od 18.00 maškarní
bál
24.2.2018 sobota
od 20.00 hod

Obec Sázava

Sál kultur.domu Sázava

Obec Sázava
SPOZ Sázava

Průvod obcí
Sál kultur.domu Sázava

Myslivecké
sdružení
Rychtářský les
Albrechtice
Obec Sázava
SPOZ Sázava, MŠ
Sázava
SPS Sázava

Sál kultur.domu Sázava

Masopust
Myslivecký ples
Dětský karneval

17.3.2018 sobota
Od 14.00 hod

Josefovská disco

17.3.2018 sobota
Od 20.00 hod
7. 4. 2018 sobota
Od 18.00 hod

Posezení u cimbálu

Poznámka

Sál kultur.domu Sázava

Klaun, soutěže, tanec

Sál kultur.domu Sázava

Hudba Standa Celý

Obec Sázava

Sál kultur.domu Sázava

Ochutnávka moravských
vín od 18 hod
Cimbálovka od 20.00
hod
Celodenní výlet
autobusem s návštěvou
divadla

Muzikál

Duben- květen

Obec Sázava

zájezd

Divadlo

Duben - květen

Obec Sázava

Sál kultur.domu Sázava

Setkání dříve naroz.

29.4.2018 neděle
Od 14.00 hod

Obec Sázava

Sál kultur.domu Sázava

Pálení čarodějnic

30.4.2018 pondělí
Od 19.00 hod
2.6.2018 sobota
Od 14.00 hod

SPS Sázava

Hřiště Sázava

Obec Sázava a SPS
Sázava

Hřiště Sázava

30.6.2018 sobota
Od 20.00 hod
1.7.2018 neděle
Od 14.00 hod

Obec Sázava a SPS
Sázava
Obec Sázava

Hřiště Sázava

1.9.2018 sobota
Od 16.00 hod
2.9.2018 neděle

Obec Sázava a SPS
Sázava
SPS Sázava + obec
Sázava
MŠ Sázava

Hřiště Sázava

Obec Sázava a SPS
Sázava
Obec Sázava

Hřiště Sázava a okolí

17.11.2018 sobota
Od 20.00 hod
.12.2018
Od 17.00 hod
Prosinec 2018

SPS Sázava

Sál kultur.domu Sázava

Obec Sázava

Sál kultur.domu Sázava

Obec Sázava

Kaple sv. Prokopa

25.12.2018 úterý
Od 20.00 hod

SPS Sázava

Sál kultur.domu Sázava

Kácení máje–dětský den
Pouťová zábava
Prokopská pouť –
koncert, mše
Loučení s létem
Běh na Lázek
Drakiáda
Noční pochod
Divadlo
Diskotéka
Mikulášská nadílka
Vánoční koncert
Štěpánská disco

Říjen 2018
3.11.2018 sobota
Od 16.30 hod

Hudba Motýl band Zlín

Vystoupení MŠ Sázava,
Uršula Kluková,
hudba DJ LARRY

Fotbalový turnaj, večerní
zábava

Kaple sv.Prokopa
Soutěže pro děti, letní
kino

Hřiště Sázava - Lázek
Hřiště Sázava

Sál kultur.domu Sázava
Hraje Standa Celý

Termíny akcí se případně mohou měnit a upřesňovat. Podrobnější informace najdete v aktuálních vydáních
Sázavského zpravodaje popř. volejte na tel: 465 322 531, 724 186 757.
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