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

Kveten 2019
Srdečně Vás zveme:
SPS Sázava Vás zve na

Sousedské posezení & kácení máje
1. 6. 2019 od 16.00 hodin na hřišti v Sázavě
Drobné soutěže pro děti
Večerní posezení u táboráku – buřty pro děti zdarma

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 16. 6. 2019 – malované kamínky
Místo konání:

Komunitní centrum v Sázavě ve 14.00 hod .

při příležitosti

Prokopské pouti
v sobotu 6. července 2019

od 14.00 hod na hřišti v Sázavě
ukázky cvičení dravců (orel skalní, jestřáb, káně, poštolka..)
westernový program (střelnice, pistolnice Anna)
od 22.00 hod ohňová show
po celý víkend pouťové atrakce za dotované ceny

od 20.00 hod
Pouťová zábava – hraje: kapela QUIZ
V sobotu od 15.00 do 17.00 hod – „den otevřených dveří“
v Komunitním centru Sázava
V neděli 7. července 2019 od 11.00 hod
Pouťová mše v kapli sv.Prokopa
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SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
Životní jubilea
Všem jubilantům, kteří oslavili v dubnu a květnu a oslaví v červnu výročí svého narození, přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.

Lorenc Jiří (70)
Sázava 42
Diblíková Jarmila (60)
Sázava 139
Vaníčková Marta (85)
Sázava 38
Havelková Anna (75)
Sázava 152
Khol František Ladislav (70)
Sázava 88
Parent Emil (71)
Sázava 77
Kubínová Božena (72)
Sázava 119
Marková Věra (73)
Sázava 16
Janyška Pavel (70)
Sázava 84
Křivohlávková Jaroslava (76)
Sázava 94
Novotná Anna (88)
Sázava 9
Hájková Alena (65)
Sázava 124
Kobzová Eliška (76)
Sázava 34

Proběhlo:
Obec Sázava pořádala v sobotu 6. dubna 2019 od 18 hodin

Ø Od
20:00 hod
hrála
CIMBÁLOVÁ MUZIKA KREPINA
Ø Více než 100 vzorků vín, výborné pohoštění,….
Když se sejde asi 140 milovníků vína, nabídnete jim
119 vzorků
vín,
k pohoštění
přidáte
hovězí
po burgundsku,
chléb
se sádlem
a škvarkovou
pomazánkou i tácky s uzeninou a sýry, k tomu
posloucháte výbornou cimbálovku Krepina.........nejde
to jinak, než že z toho vznikne bezvadná akce.
Děkujeme tímto všem, kteří se zúčastnili, sehrané partě
organizátorů, muzikantům z cimbálovky, kteří hráli
s chutí a nadšením (a to je opravdu vidět).....a pokud
jste si akci užili stejně dobře, jako my, přijďte příště
zas.
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SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
Klub Kolibřík - velikonoční
tvoření 14. 4. 2019
Klub Kolibřík - korálkování pro
maminky 5. 5. 2019

Pálení čarodějnic 30.4.2019
Z čapího hnízda

Koncem března opět dorazili na hnízdo ve středu
obce čápi.
16. - 18. 4. se odehrál velký boj o hnízdo.
Ve hnízdě byla 4 vejce, 15.5. se objevily dvě
hlavičky vylíhnutých čápat.
20. 5. po dalších náletech cizích čápů na hnízdo,
zůstává v hnízdě jedno mládě. V provozu je web
kamera snímající nepřetržitě čapí hnízdo. Odkaz na web kameru najdete na
stránkách obce Sázava v pravém sloupci.

Celodenní

autobusový

výlet

pro děti

a jejich rodiče (prarodiče a ostatní)
Kdy: v sobotu 18. 5. 2019
Kam: Broumovské stěny, Police nad Metují
Plán akce: výšlap Kovářovou roklí (cca 4km pěšky)
od chaty a kaple Hvězda k Hospůdce na hrázi (oběd),
návštěva muzea MERKUR a muzea papírových modelů
v Polici nad Metují
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SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
Z jednání Zastupitelstva obce Sázava
ze dne 29. května 2019
zúčastnili se 4 občané obce Sázava


Starosta obce p. Jiří Malátek přivítal přítomné hosty a členy zastupitelstva obce v nových
prostorách Komunitního centra Sázava.

- Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Rozpočtové opatření č.2/2019 – neinvestiční dotace
z všeobecné pokl. správy SR–volby do Evropského parlamentu.
Hlasování: 9 : 0 : 0
- Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Rozpočtové opatření č.3/2019 – příjem neinv. dotace
Pa kraje – program obnovy venkova. Dotace byla poskytnuta ve výši 110.000,-Kč na akci: Oprava místních
komunikací.
Hlasování: 9 : 0 : 0
- Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Rozpočtové opatření č.4/2019 – příjem z prodeje
pozemků ve výši 58.000,- Kč.
Hlasování: 9 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova od poskytovatele – Pardubický kraj, na neinvestiční akci – oprava místních komunikací.Hlas:9:0:0
V souvislosti s přiznáním dotace na opravu místních komunikací schválilo Zastupitelstvo obce Sázava
uzavření Smlouvy o dílo s firmou Strabag a.s. na provedení stavebních prací – oprava místních komunikací
– asfaltové povrchy, dle cenové nabídky ze dne 23.5.2019 (celkem 341.675,- Kč bez DPH).Hlasov: 9 : 0 : 0

- Zastupitelstvo obce Sázava schválilo uzavření Smlouvy o právu k umístění a provedení
stavby a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – s fi Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., na
akci: „Sázava - stavební úpravy vodovodu u fy Holomek „ na ppč. 1110, 1007/13, 1006/25, 1006/1, 1006/9
a 1006/10 v k.ú. Sázava u Lanškrouna. Jedná se o investiční akci Vodovodů a kanalizací Jablonné nad
Orlicí – rekonstrukce stávajícího poruchového vodovodního řadu v délce 257m.
Hlasování: 9 : 0 : 0
Zastupitelstvo obce Sázava schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
(služebnosti) – nové odběrné místo NN na ppč. 229/1 v k.ú. Sázava u Lanškrouna.
Hlasování: 9 : 0 : 0
- Zastupitelstvo obce Sázava schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene (služebnosti) a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2018704/VB/1 – nové odběrné místo NN na
ppč. 992/6 v k.ú. Sázava u Lanškrouna.
Hlasování: 9 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo podání žádosti o dotaci na Lanškrounsko - svazek obcí,
z programu Drobná architektura Lanškrounska – na výrobu nových lavic do Kaple sv.Prokopa. Stávající
lavice jsou značně poškozené červotočem a dle posudku truhláře není možné je znovu opravit. Po dohodě
s farností Lanškroun – vlastníkem vybavení Kaple sv. Prokopa v Sázavě, necháme vyrobit nové lavice.
Dále bude nutné řešit i havarijní stav oltářů a ostatního vybavení kaple.
Hlasování: 9 : 0 : 0

- Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou finanční podporu - dar z rozpočtu obce Sázava na
činnost TJ Albrechtice ve výši 15.000,- Kč.
Hlasování: 9 : 0 : 0
- Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnou finanční podporu - dar z rozpočtu obce Sázava na
provoz Linky bezpečí, z.s. ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: 6 : 1 : 2
- Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnou finanční podporu - dar z rozpočtu obce Sázava na
podporu Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí ve výši 3.000,- Kč.Hlasování: 7 : 1 : 1

Starosta obce informoval zastupitele o dalším jednání o cyklostezce Sázava – Lanškroun.
Dotaci ze SFDI jsme opět nezískali (ze 74 žádostí bylo vyhověno pouze 29.) Byla nám přiznána dotace
z MAS Lanškrounsko ve výši 3 miliony korun. Na základě těchto faktů proběhlo jednání se zástupci vedení
města Lanškroun a svazku obcí Lanškrounsko. Svazek obcí, který zaštiťuje tuto akci, vypíše výběrové
řízení na stavitele cyklostezky a jedná o případném financování stavby. Stavba proběhne pravděpodobně
v příštím roce. Jednání s městem Lanškroun a svazkem obcí bude dále probíhat – zejména o splátkách
úvěru (jednorázová platba nebo splátkový kalendář).

Stavba poldru a přilehlých komunikací bude dokončena kompletně do konce měsíce srpna.

Stavba Komunitního centra je dokončena - řešíme poslední náležitosti ke kolaudaci nově
vybudovaných prostor. Oficiální otevření – „den otevřených dveří“ proběhne v termínu pouti – v sobotu
6.7. 2019 v době od 15.00 do 17.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
Celý zápis v nezkrácené podobě najdete na : www.obec-sazava.cz popř. k nahlédnutí na OÚ Sázava.
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