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

Březen 2018

V obci proběhlo:

Třináctý ročník sázavské novodobé tradice Masopustního průvoduv sobotu 10. 2.2018.
26 účastníků průvodu se ve 13.00 hodin vydalo na průvod obcí. Od
17.00 hod byl v jídelně kulturního domu připraven
MAŠKARNÍ BÁL – hrál DJ LARRY, podával se tradiční guláš
a pohoštění nejen pro účastníky průvodu

Dětský maškarní karneval

17.3.2018

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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Z jednání Zastupitelstva obce Sázava
ze dne 21. března 2018
omluven: p. Milan Kobza, zúčastnili se 2 občané obce Sázava


Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Rozpočtové opatření č.1/2018 - příjem odvodů za odnětí
zemědělské půdy ze ZPF ve výši 40.500,- Kč. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Rozpočtové opatření
č.2/2018 - příjem rozpočtu - přijaté pojistné náhrady ve výši 12.100,- Kč.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene (služebnosti) a dohodu o umístění stavby – nové odběrné místo NN na ppč. 229/1 v k.ú. Sázava u
Lanškrouna. Jedná se o opravu vedení NN podél cesty ve vlastnictví obce Sázava ppč. 1034/1 a zřízení
nového pilíře pro odběrné místo na ppč. 229/1.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Nařízení obce Sázava č.1/2018. Tímto nařízením se
zakazuje podomní a pochůzkový prodej na území obce Sázava.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o poskytnutí mimořádného neinvestičního
členského příspěvku na činnost LANŠKROUNSKA DSO. Od května 2018 bude zavedeno nové nařízení
EU 2016/679 o ochraně osobních údajů - GDPR. V rámci svazku obcí Lanškrounsko se obce dohodly na
společném postupu a společném výběru dodavatele a zpracovatele pro toto nařízení. Náklady na pořízení
analýz a zavedení opatření dle nařízení byly rozděleny poměrným dílem pro obce DSO účastnící se
projektu – za obec Sázava se jedná o částku 8.668,- Kč. Hlasování:8:0:0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo hospodářský výsledek příspěvkové organizace obce
Sázava – Mateřská škola Sázava za rok 2017 ve výši 899,09 Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje převod
hospodářského výsledku hospodaření MŠ Sázava za rok 2017 ve výši: 199,09 Kč do rezervního fondu MŠ
a ve výši 700,- Kč do fondu odměn.
Hlasování: 7 : 0 : 1

Zastupitelstvo obce Sázava bylo seznámeno s výsledkem hospodaření obce Sázava v roce
2017, projednalo výkazy hospodaření a na jejich základě schválilo účetní závěrku obce Sázava, sestavenou
k 31. 12. 2017.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Různé informace:
- 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 2018 ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování: 8 : 0 : 0
Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou finanční podporu - dar z rozpočtu obce Sázava pro rok 2018
pro TJ Albrechtice u Lanškrouna – na činnost fotbalového oddílu TJ Albrechtice, doprava, rozhodčí,
nákup sportovních potřeb…. Ve výši 15.000,- Kč.
Hlasování: 8 : 0 : 0
- Starosta obce informoval o vydání Závazného stanoviska – souhlasu s kácením a ořezem 359 ks
dřevin v břehovém porostu řeky Moravská Sázava. Závazné stanovisko bylo vydáno MěÚ Lanškroun
dne 16.3.2018. Vzhledem k tomu, že kácení stromů se nedoporučuje provádět v době hnízdění ptáků
(duben-červen), bude kácení probíhat zřejmě až v podzimních měsících.
- Starosta obce informoval o tom, že proběhlo výběrové řízení na dodavatele techniky pro veřejnou
zakázku „Ekologická obec Sázava“ – dodávka kolového nakladače pro manipulaci s bioodpady, 2ks
velkoobjemových kontejnerů a drtiče větví. Výběrové řízení vyhrála fi ARTE Rychnov nad Kněžnou.
V nejbližší době dojde k podpisu smlouvy a dodání zařízení dle podmínek přiznání dotace.
- Starosta obce informoval o pokračování oprav bytu 1+1v čp.19. Výměna topení byla dokončena. Dále
proběhne ještě výměna el. rozvodů a následně vymalování bytu.
-

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

Informace pro občany ke kvalitě vypouštěných odpadních vod
Do kanalizace Obce Sázava zakončené čistírnou odpadních vod, resp. do každé kanalizace pro
veřejnou potřebu mohou být z jednotlivých domácností vypouštěny běžné splaškové odpadní vody, to jsou
odpadní vody z WC, z koupání a mytí, z praní prádla, z mytí nádobí a úklidu, zbytky jídla tekutého nebo
kašovitého charakteru, ne pevné kusy a ne tuky a oleje ve větším množství např. z fritovacích hrnců apod.,
jedná se o netoxický a snadno biologicky rozložitelný materiál. Není přípustné splachovat do WC např.
vlhčené textilní ubrousky, hadry a jiné hygienické a sanitární potřeby biologicky nerozložitelné, plastové
obaly nebo kusy obalů od potravin, kosmetických potřeb apod. Dále je zakázáno vypouštět do kanalizace
látky, které nejsou odpadními vodami, tj. jakékoliv barvy, laky a ředila včetně barev z malování pokojů,
žíraviny (silné kyseliny a zásady), tuky a oleje, zvlášť nebezpečné látky a nebezpečné látky (toxické látky).
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Oznamujeme (těm, kteří tak dosud neučinili)
Poplatky za svoz komunálního odpadu jsou splatné do konce března 2018 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
MONETA MB a.s. č.: 110221664/0600, variabilní symbol: číslo popisné domu

V sobotu 7. 4. 2018 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 23. do 27. dubna.
Věci zabalené do igelitových pytlů či papírových krabic budeme shromažďovat na obecním úřadě ve vestibulu
(v pracovní době úřadu).

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

Hegerová Kateřina (81)
Bednář Zdeněk ( 65)
Beranová Libuše (77)
Kuběnka Jiří (76)
Boušková Božena (85)
Bednářová Blanka (60)
Luxová Libuše (74)

Sázava 8
Sázava 72
Sázava 48
Sázava 52
Sázava 26
Sázava 72
Sázava 51

Bednář Josef (77)
Smejkal Josef (76)
Křivohlávek Josef (83)
Kaupová Emília (75)
Filipi František (73)
Bednářová Irena (85)
Kokorová Marta (77)
Urbanová Jana (74)
Mejtská Jaroslava (72)
Skalická Dana (65)

Sázava50
Sázava 102
Sázava 94
Sázava 116
Sázava 3
Sázava 72
Sázava 83
Sázava 18
Sázava 114
Sázava 60

Připravujeme:

Celodenní autobusový výlet pro děti a jejich rodiče (prarodiče a ostatní příbuzné)

Kdy: v sobotu 26. 5. 2018 (odjezd v 6.30 hod) Kam: Liberec
Plán akce: výjezd lanovkou na JEŠTĚD, návštěva ZOO LIBEREC
Vstupné platí každý sám, autobusovou dopravu hradí obec Sázava.
Prosím zájemce, hlaste se (do naplnění kapacity autobusu) na Obecní úřad Sázava –
osobně, telefonicky: 465 322 531, 724 186 757, e-mailem: obec@obec-sazava.cz.
Těšíme se na Vás.
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Srdečně Vás zveme:

KOLIBŘÍK – klub přátel přírody a tvořivosti
Tímto Vás srdečně zveme na další tvoření a posezení pro všechny.
Další setkání klubu Kolibřík se uskuteční:
V neděli 25. 3. 2018 – velikonoční tvoření – malování vajíček
Místo konání: jídelna kulturního domu v Sázavě ve 14.00 hod .
Kontaktní osoba: Klára Chmelíková, tel.: 774 955 031

Obec Sázava pořádá v sobotu 7. dubna 2018 od 18 hodin
v KULTURNÍM DOMĚ SÁZAVA

Od 20:00 hod hraje

CIMBÁLOVÁ MUZIKA ANTONÍNA STEHLÍKA (Znojmo)
Více než 100 vzorků vín, výborné pohoštění,….
Vstupné 100,- Kč (v ceně katalog a sklenička). Srdečně zvou pořadatelé.

V pátek 27. 4. 2018 v 19.30 hod na sále v Sázavě
uvádí Divadlo Ve středu Lanškroun divadelní hru

Jak vyloupit banku
Komedie francouzského autora čerpající ze 60. let 20. stol., kdy byla ve Francii vysoká nezaměstnanost a v Paříži
docházelo k mnoha bankovním přepadením. Příběh dvou mladých nezaměstnaných Pařížanů, kteří se pod vlivem
médií rozhodnou rovněž k tomuto kroku. Na svůj čin se pečlivě připravují, jenže vše se nakonec vyvíjí trochu jinak….

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

Tradiční slavnostní
setkání dříve narozených
v neděli 29. dubna 2018 ve 14.00 hod na sále v Sázavě
Program : zábavný pořad „URŠULOVINY“ s Uršulou Klukovou,
děti z MŠ Sázava, DJ Larry Občerstvení zajištěno.
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