SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
tel., fax: 465 322531, mobil : 724 186757,email:obec@obec-sazava.cz,http:www.obec-sazava.cz

Duben 2019
Srdečně Vás zveme:

Obec Sázava pořádá v sobotu 6. dubna 2019 od 18 hodin
Od 20:00 hod hraje CIMBÁLOVÁ MUZIKA KREPINA
Více než 100 vzorků vín, výborné pohoštění,….
Vstupné 100,- Kč (v ceně katalog a sklenička).
Srdečně zvou pořadatelé.

KOLIBŘÍK – klub přátel přírody a tvořivosti
Tímto Vás srdečně zveme na další tvoření a posezení pro všechny - od 0 do 100 let.
Další setkání klubu Kolibřík se uskuteční:
V neděli 14. 4. 2019 – velikonoční tvoření – malování vajíček
V neděli 5. 5. 2019 – drátkování pro maminky
Místo konání: jídelna kulturního domu v Sázavě ve 14.00 hod .

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

Kdy: v sobotu 18. 5. 2019 Kam: Police nad Metují
Plán akce: výšlap Kovářovou roklí (cca 6km pěšky) k restauraci Hvězda (oběd),
návštěva muzea MERKUR
Odjezd z parkoviště od OÚ Sázava v 7.00 hod, návrat ve večerních hodinách.
Zájemci, prosím, hlaste se na OÚ Sázava – osobně nebo tel: 465 322 531 nebo 724 186 757

Zápis dětí do MŠ Sázava
pro školní rok 2019 – 2020 se uskuteční v úterý dne 14. 5. 2019
v době od 10:00 hod do 15:00 hod.
Formuláře k vyplnění je možné vyzvednout si od 2. 5. 2019 v MŠ.
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V týdnu od 23. do 26. 4. 2018 bude na parkovišti u prodejny
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.)

Životní jubilea
Hegerová Kateřina (82)
Bednář Josef (78)
Smejkal Josef (77)
Křivohlávek Josef (84)

Všem jubilantům, kteří slaví v březnu a dubnu výročí svého narození
přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Sázava 8
Sázava 50
Sázava 102
Sázava 94

Matějka Josef (65)
Matějková Daniela (60)
Beranová Libuše (78)
Kuběnka Jiří (77)
Kaupová Emília (76)
Boušková Božena (86)
Filipi František (74)
Bednářová Irena (86)
Luxová Libuše (75)
Kokorová Marta (78)
Urbanová Jana (75)
Mejtská Jaroslava (73)

Vítáme narozené

Tomáš Novotný

Sázava 104

Vzpomínáme

Milada Filipová (87)

Sázava 36

Sázava 123
Sázava 123
Sázava 48
Sázava 52
Sázava 116
Sázava 26
Sázava 3
Sázava 72
Sázava 51
Sázava 83
Sázava 18
Sázava 114

V obci proběhlo:
v sobotu

2. 3. 2019 se konal v obci Sázava

MASOPUST
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Sraz účastníků průvodu ve 13.00 hodin
před kulturním domem v Sázavě



od 17.00 hod - byl na sále kulturního
domu připraven MAŠKARNÍ BÁL



tradiční guláš a pohoštění nejen
pro účastníky průvodu
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Obec Sázava, Mateřská škola Sázava
a agentura Time 4FUN pořádali

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
16. 3. 2019 ve 14.00 hod na sále v Sázavě
Pro děti bylo připraveno: klaun Očíčko, soutěže, tanec, tombola

V pátek
29.3.2019 v 19.30
hod na sále
v Sázavě uvedlo Divadlo Ve středu Lanškroun

divadelní pásmo

Sto roků republiky
aneb Dějiny s úsměvem
Do posledního místečka zaplněný sál sledoval s napětím
komponované pásmo scének a písní ke stému výročí
založení Československa se zastavením u historicky
významných období našich dějin.
V programu jsme viděli např. scénky z Haškova románu
Dobrý voják Švejk, ze hry V+W: Don Juan, z díla Ludvíka Aškenazyho, z Tevarieté či Nedělní chvilky poezie.
Diváky rozesmál úryvek z Cimrmanovy hry "Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem" - ....jdu na sever
a jdu na jih... a největší odezvu měl plamenný projev v podání Davida Dolníčka alias Milouše Jakeše. Bylo to
zkrátka připomenutí našich úspěchů i problémů, a to vše s tím, že mnohé věci se dají řešit s humorem a
nadhledem. Autor: Růžena Šteflová
Obecní úřad Sázava a Sbor pro občanské záležitosti uspořádali

Tradiční slavnostní setkání dříve
narozených

v neděli 31. března 2019
ve 14.00 hod na sále v Sázavě
Zábavný program –
vystoupení dětí z MŠ Sázava
Sbor ALOU VIVAT
živá hudba : KOPR
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Z jednání Zastupitelstva obce Sázava
ze dne 3. dubna 2019

Zastupitelstvo obce Sázava dle žádosti o prodej části pozemku ppč.1100/23 sousedící
s přilehlou ppč.35/1(zahrada u RD) schválilo zveřejnění záměru obce prodat část pozemku ppč. 1100/23
v kú. obce Sázava u Lanškrouna. Žadatel na vlastní náklady nechá vypracovat geometrický plán k oddělení
části pozemku.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na zakoupení pohárů pro vítěze závodů z rozpočtu
obce Sázava pro Leteckomodelářský klub p.s. Česká Třebová. V termínu 25. a 26.5. se uskuteční vedle
areálu fotbalového hřiště v Sázavě již 5. ročník mezinárodních závodů modelů termických větroňů.
V loňském roce se závodu účastnilo 92 soutěžících z celé Evropy.
Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar z rozpočtu obce Sázava pro Svaz tělesně
postižených, MO Lanškroun – podpora činnosti v roce 2019 ve výši 1.000,- Kč. Hlasování: 8 : 0 : 0

Součástí závěrečného účtu obce Sázava za rok 2018 je i schválení hospodářského výsledku
příspěvkové organizace obce Sázava – mateřské školy Sázava. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo
hospodářský výsledek příspěvkové organizace obce Sázava – Mateřská škola Sázava za rok 2018 ve výši 0
Kč. Na úhradu ztráty rozpočtu ve výši 24.333,76 Kč byl využit rezervní fond MŠ (kam byl převeden
přebytek hospodaření MŠ z minulých let).
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo účetní závěrku obce Sázava sestavenou k 31.12. 2018.
Zastupitelé byly podrobně seznámeni s hospodařením obce v loňském roce – celkové příjmy, výdaje,
příjem dotací, stav jednotlivých účtů obce.
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace obce Sázava – Mateřské
školy Sázava, sestavenou k 31. 12. 2018.
Zastupitelstvo obce Sázava bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Sázava za rok 2018 Krajským úřadem Pardubického kraje. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.

Starosta obce dne 27.2 2019 dle svých pravomocí schválil rozpočtové opatření č.1/2019.
Rozpočtové opatření se týká úhrady sankcí, pokuty vystavené na základě kontroly České inspekce
životního prostředí ve výši 9.000,- Kč.


Různé

- Zastupitelstvo obce Sázava schválilo opravu poškozeného kanálu – přejezdu na místní komunikaci
k autosalonu Ford dle cenové nabídky fi DRUP.
Hlasování: 8 : 0 : 0
V termínu 23.-26.4. bude přistaven na prostranství u obchodu kontejner na objemný
komunální odpad.


Zastupitelé jednali o programu Prokopské pouti na hřišti v Sázavě. Rozhodli o větší podpoře
konání pouti – objednáním zábavného programu pro děti i dospělé.
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