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

Duben 2018

Připomínáme:

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 ze ZŠ Lanškroun, DJ Larry Občerstvení zajištěno.
Nabízíme poslední volná místa:
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.
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Srdečně Vás zveme:
Obec Sázava a SPS Sázava Vás zve na

DĚTSKÝ DEN

&

kácení máje

2. 6. 2018 od 16.00 hodin na hřišti v Sázavě
Soutěže a zábavné odpoledne pro děti
nafukovací hrad zdarma
Večerní posezení u táboráku
Připravujeme:
při příležitosti Prokopské pouti

v sobotu 30. června 2018 od 9.00 hod na hřišti v Sázavě
Fotbalový turnaj žen o putovní pohár SPS Sázava

odpoledne skákací hrad pro děti

od 20.00 hod

Pouťová zábava - hraje: DJ LARRY

V neděli 1. července 2018 od 11.00 hod Pouťová mše v kapli sv.Prokopa

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

Vaníčková Marta (84)
Havelková Anna (74)
Machač Pavel (65)
Hubálková Alena (65)
Parent Emil (70)

Sázava 38
Sázava 152
Sázava 98
Sázava 27
Sázava 77

Vítáme narozené

Vzpomínáme
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Josef Bouška

Libuše Kopecká (81)
Jindřich Vaníček (90)

Sázava 136

Sázava 74
Sázava 38
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Z jednání Zastupitelstva obce Sázava
ze dne 25. dubna 2018
omluven: p. Milan Marek, zúčastnili se 2 občané obce Sázava


Zastupitelstvo obce Sázava bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele zařízení pro akci „ Ekologická obec Sázava - dodávka
kolového nakladače pro manipulaci s bioodpady a příslušenství“ ze dne 27.3.2018. Zastupitelstvo obce
Sázava schválilo Kupní smlouvu na dodávku zařízení s firmou ARTE Rychnov spol. s r.o. Hlas.: 8 : 0 : 0

Dne 16.4.2018 byla na OÚ doručena žádost o odkoupení pozemku ppč.273/5 v k.ú.
Albrechtice u Lanškrouna ve vlastnictví čtyř obcí (Sázava, Žichlínek, Albrechtice, Cotkytle). Jedná se o
zastavěnou plochu lesního pozemku a důvodem k odkoupení je legalizace stávajícího stavu. Zastupitelstvo
obce Sázava schválilo zveřejnění záměru obce prodat pozemek ppč. 273/5 – lesní pozemek ve vlastnictví
čtyř obcí (Albrechtice, Sázava, Žichlínek, Cotkytle) v k.ú. Albrechtice u Lanškrouna o výměře 38 m2.
Hlasování: 8 : 0 : 0
Dne 9.4.2018 byla na OÚ doručena žádost o odkoupení části pozemku ppč. 1007/25 ve vlastnictví
obce Sázava. Jedná se o přístupovou cestu k nemovitosti, kterou by si majitel chtěl upravit. Zastupitelstvo
obce Sázava schválilo zveřejnění záměru obce prodat část pozemku ppč. 1007/25– ostatní plocha ve
vlastnictví obce Sázava, v k.ú. Sázava u Lanškrouna. Podmínkou prodeje je vyhotovení geometrického
plánu, který oddělí část pozemku sloužícího jako přístupová komunikace, vyhotoveného na náklady
žadatele.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Ke dni 30.4.2018 bude ukončena nájemní smlouva na byt 2+1 ve vlastnictví obce v čp.153.
Jedná se o byt nad zázemím pro sportovní areál Sázava. V bytě je nutné provést nezbytné opravy - výměna
oken, malování apod. a následně bude byt pronajatý. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo (dle zákona)
zveřejnění záměru obce pronajmout byt o velikosti 2+1 v čp.153 ve vlastnictví obce Sázava. Hlas.: 8 : 0 : 0
V bytě 1+1 v čp. 19 byla dokončena oprava topení a elektřiny. Po provedení dokončovacích prací
bude byt pronajatý. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo zveřejnění záměru obce pronajmout byt o velikosti
1+1 v čp.19 ve vlastnictví obce Sázava.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Různé informace:
- Zastupitelstvo obce Sázava schválilo jako oficiální oddací místo v obci Sázava hřiště Sázava
na obřad,který se uskuteční v sobotu 16. 6. 2018 v době od 10 do 15 hodin.Hlasování:8:0:0
Starosta obce informoval o jednání čtyř obcí o hospodaření ve společných lesích v katastru
obce Albrechtice. Lesní hospodář navrhl změnu hospodaření a péče o lesní porosty z důvodu prevence
většího poškození zejména smrkových porostů (větší sucha, napadení kůrovcem,…) Ve smrkových
prořezávkách bude ponecháno více listnatých (náletových) dřevin – bříz, jeřábů, buků…. Dále na jednání
rozhodli starostové obcí o snížení ceny za prodávané měkké palivové dřevo z odvozního místa na cenu 700,Kč/m3. Cena za tvrdé palivové dřevo se nemění tj. 950,-Kč/m3.
Starosta obce informoval o pokračování jednání o stavbě „Komunitního centra“ v obci.
V současné době proběhlo doplnění údajů Pardubickému kraji. Dotace byla Místní akční skupinou
Lanškrounsko schválena a čekáme na vyjádření Pa kraje. Ve spolupráci s Centrem společných služeb
Lanškrounsko připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavby Komunitního centra.
Kontrolní výbor obce Sázava provede během měsíce května kontrolu bytů ve vlastnictví obce.
Nájemníci budou včas informováni.
Obec obdržela nabídku externí firmy na sekání a úpravu zeleně v obci. V letošním roce
uvažujeme o využití této nabídky. Starosta obce informoval zastupitele o velkém množství práce, kterou
jeden technický zaměstnanec obce není schopen stihnout v požadovaném čase (údržba zeleně, opravy bytů,
údržba ČOV, údržba a drobné opravy majetku a budov obce…. Také je velmi složité zajistit různé
řemeslníky pro drobné zakázky. V budoucnu bude nutné uvažovat o zaměstnání dalšího zaměstnance.
V minulém týdnu proběhlo na OÚ Sázava jednání ohledně pořizování Územní studie na
území k výstavbě rodinných domků. Územní studie bude v nejbližší době dokončena – po vyjádření majitelů
sítí (plyn, elektřina, voda,…). Následovat bude výběr projektanta a pořízení projektu ke stavbě přístupových
komunikací a zasíťování jednotlivých stavebních parcel.
-

Celý zápis v nezkrácené podobě najdete na : www.obec-sazava.cz popř. k nahlédnutí na OÚ Sázava.
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Zápis dětí do MŠ Sázava
pro školní rok 2018 - 2019
se uskuteční v pondělí dne 14. 5. 2018
v době od 10:00 hod do 15:00 hod.
Formuláře k vyplnění je možné vyzvednout si od 2. 5. 2018 v MŠ.

Proběhlo:
v sobotu 7. dubna 2018 od 18 hodin
v KULTURNÍM DOMĚ SÁZAVA

Od 20:00 hod hrála
CIMBÁLOVÁ MUZIKA
ANTONÍNA STEHLÍKA (Znojmo)
Více než 100 vzorků vín, výborné
pohoštění,….
Výborná vína, skvělá cimbálovka, moc příjemná a vydařená akce…………..

4. 4. 2018 opět dorazili na hnízdo ve středu obce čápi.
V provozu je web kamera snímající nepřetržitě čapí
hnízdo. Odkaz na web kameru najdete na stránkách
obce Sázava v pravém sloupci:
http://www.obec-sazava.cz/
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