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

Září 2018
Divadelní spolek

VICENA Ústí nad Orlicí

uvádí

v pátek 12. října 2018 v 19:30 Kulturní dům Sázava
V RYTMU TANGA – Hra "V rytmu tanga" je hrou o touze žít, hrou o lásce
a věrnosti až za hrob, ale i o nevěře a zklamání. Je to hra něžná i hořká, která
vás strhne svým silným příběhem nebo mine vaši představu, se kterou jste na
představení přišli. Tak to v životě chodí. A hra "V rytmu tanga" je hrou o životě.
Od 18. října 2018 od 18 do 19 hodin na sále v Sázavě zahajujeme opět
Pravidelné kondiční cvičení s Mončou
Přijďte rozhýbat své tělo – cvičení při hudbě, powerjoga,….
Cena 30,- Kč za cvičební hodinu
S sebou: pohodlné oblečení, cvičební podložku, sálovou obuv, dobrou náladu
Mateřská škola Sázava pořádá v pátek 19. 10. 2018

DRAKIÁDU pro děti i dospělé
Sraz na hřišti v Sázavě v 16.00 hod.

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

Téma: podzimní dekorace z přírodnin
Datum : neděle 28.10.2018 ve 14: 00 hodin
S sebou si přineste : přírodní materiály – plody, listy, větvičky,…
Místo konání: jídelna kulturního domu v Sázavě. Těšíme se na společné vyrábění.

SPS Sázava Vás zve na

NOČNÍ POCHOD
v SOBOTU 3. listopadu 2018

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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Z jednání Zastupitelstva obce Sázava ze dne 19. září 2018

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o nájmu pozemku ppč. 466/2, trvalý travní porost. Na
obecní úřad Sázava byla doručena žádost společenství vlastníků (6 žadatelů) o společný pronájem pozemku ppč.
466/2 – trvalý travní porost, v současné době využívaný jako „zahrádky“ jednotlivých vlastníků bytů v domě čp.144
ve vlastnictví SBD Lanškroun.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického
kraje na rok 2019 na opravu vybraných místních komunikací.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Starosta obce informoval zastupitele o zaměření pozemků u nemovitosti čp.10, kde soukromé
pozemky zasahují až do krajnice místní komunikace. Po vypracování geometrického plánu obec (dle dohody se
současným vlastníkem) odkoupí část pozemku bezprostředně navazující na místní komunikaci.

Zastupitelé obce vedli diskuzi o možnosti přijmout dalšího zaměstnance do hlavního pracovního
poměru pro údržbu obce.

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo koupi příslušenství k čelnímu nakladači dle cenové nabídky
firmy ARTE RYCHNOV spol. s r.o. Zakoupeno bude nářadí k údržbě místních komunikací – drapáková lopata a
zametací koště v ceně cca 300.000,- Kč (dle aktuálního kurzu).
Hlasování: 9 : 0 : 0

Starosta obce informoval zastupitele o pokračování stavby „Společných zařízení dle pozemkové
úpravy“ – stavba poldru. Proběhlo kácení břehového porostu podél potůčku. Dřevo bude ponecháno k využití při
pořádání akcí pro veřejnost na hřišti. Dále probíhá bagrování a zakládání hráze poldru.
Upozorňujeme, že platí zákaz vstupu na celé staveniště!

Starosta obce informoval zastupitele o pokračování jednání ke stavbě cyklostezky. V letošním roce
nebyla přiznána dotace na stavbu cyklostezky Lanškroun – Sázava. V současné době probíhá výběrové řízení na
stavbu cyklostezky a bude znovu podána žádost o dotaci na příští rok.

Starosta obce informoval zastupitele o pokračování jednání o územní studii a výběru projektanta
k územnímu řízení pro lokalitu ke stavění rodinných domků. Územní studie stále nebyla schválena na MěÚ
Lanškroun. Jednání nejsou jednoduchá a vzhledem k potřebě dalších vyjádření se bohužel i výběr projektanta
oddaluje. Rovněž není v současné době snadné najít vhodného projektanta – do výběrových řízení se firmy nehlásí
(nemají volné kapacity).
Celý zápis v nezkrácené podobě najdete na : www.obec-sazava.cz popř. k nahlédnutí na OÚ Sázava.

Oznámení voličům -

volby do zastupitelstva obce Sázava se uskuteční

v pátek 5. října 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 6. října 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb je zasedací místnost budovy Obecního úřadu Sázava, čp. 2

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

Kolomazníková Marie
Kolomazník Josef
Vabroušek Josef
Roubal František
Killarová Lydia
Kuběnková Drahoslava
Křivohlávková Ludmila

Sázava 23
Sázava 23
Sázava 97
Sázava 129
Sázava 64
Sázava 52
Sázava 54

(95)
(71)
(70)
(73)
(75)
(72)
(76)

Filipi Jiří
Novotná Anna
Urban Zdeněk
Filipiová Marie
Buřval Karel

Sázava 120
Sázava 59
Sázava 18
Sázava 100
Sázava 111

(70)
(86)
(92)
(79)
(72)

Ve středu 26. 9. 2018 v 17.30 h proběhne v obci Sázava na parkovišti u obchodu

Očkování psů (MVDr. Šilarová)
Základní očkování proti vzteklině 100,- Kč
Kombinované očkování proti psím nákazám (vzteklina, psinka, parvoviroza,….)

330,- Kč

Očkovací průkaz psa s sebou!!!
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