SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
Dne 23.9.2019 dojde k předání pracoviště na akci „Probírka břehového porostu na VVT
Moravská Sázava“ . Tentýž den budou také zahájeny práce. Informujeme tímto občany
obce Sázava a prosíme, aby umožnili přístup pracovníkům provádějícím kácení stromů.

V týdnu 7. 10. - 11. 10. 2019 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.) Další svoz objemného komunálního odpadu bude realizován průběžně – kontejner
bude umístěn v technickém areálu statku čp.19 ve vlastnictví obce.

SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ

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

ZÁŘÍ 2019
V obci proběhlo:
DNE 31.8.2019
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Z jednání Zastupitelstva Obce Sázava ze dne 18. září 2019

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Rozpočtové opatření č.7/2019 a č.8/2019.

V letošním roce navrhli zastupitelé požádat o dotaci z POV Pa kraje na opravu chodníku
podél hlavní silnice (směrem Lubník). Tento chodník ale není na pozemku obce. Obec nechala vypracovat
geometrický plán – přesné zaměření chodníku a bylo upřesněno, že část pozemku je vlastnictvím fy Forez
a část Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Zastupitelstvo obce Sázava tedy pověřilo starostu obce
vyvolat jednání s firmou Forez a SUS Pardubického kraje o možnosti odkoupení pozemku pod chodníkem
podél silnice- část p.p.č.710. Pokud se nám podaří zajistit oddělení části pozemku pod chodníkem a odkup
této parcely, podá obec v prosinci žádost o dotaci na opravu tohoto chodníku v roce 2020.Hlasování:9: 0 : 0

Na OÚ byla doručena žádost o odkup pozemku p.p.č. 1007/74 ve vlastnictví obce Sázava –
o velikosti cca 9m2. Zastupitelstvo obce Sázava schvaluje záměr zveřejnit prodej pozemku 1007/74 dle GP
445-33/2018 v k.ú. Sázava u Lanškrouna.
Hlasování: 9 : 0 : 0
Různé: Stavba poldru v katastru obce byla dokončena. Předání stavby proběhne do konce září.
Kontrolní komise provede v říjnu kontrolu v nájemních bytech ve vlastnictví obce.
V bytě v čp. 153 bude provedena výměna dosluhujícího plynového kotle.
V bytě č.1 v čp.15 byla ukončena nájemní smlouva k 31.10.2019. Bylo provedeno zveřejnění záměru
pronájmu tohoto bytu. Nový nájemce bude vybrán (dle pořadí) z žádostí založených na OÚ Sázava.
Projekt na stavební pozemky v obci bude firmou předložen zastupitelstvu ke konci října 2019. Poté
budou provedeny další kroky k získání stavebního povolení pro vybudování přístupových
komunikací a zasíťování předmětných pozemků. Dále bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí
s majiteli pozemků, přes které bude vedena kanalizace do ČOV a zasakování pro dešťovou
kanalizaci.
Obec oslovil ředitel Sociálních služeb Lanškroun s nabídkou pro poskytování terénní pečovatelské
služby pro obyvatele obce Sázava. Tato pečovatelská služba by byla poskytována občanům, kteří o ni
požádají, tak, aby se částečně zajistil pobyt potřebných v domácím prostředí, z důvodu nedostatečné
kapacity pro umístění v domově s pečovatelskou službou v Lanškrouně. O nabídce bude starosta
jednat.
Místní komunikace v obci byly v letošním roce značně poškozeny. Vzhledem k začátku prací na
kácení břehového porostu kolem řeky Moravská Sázava bude i nadále komunikace značně
zatěžována. V současné době bude provedeno zajištění komunikace tak, aby nedošlo k vážnějšímu
poškození (hlavně za novým mostem směr Albrechtice a v zatáčce směr Žichlínek, kde je vážně
poškozená krajnice). V příštím roce bude rozhodnuto o další opravě komunikací.
V příštím týdnu bude schůzka spoluvlastníků lesa v katastru obce Albrechtice. Hospodaření v lesích
společných vlastníků čtyř obcí je problematické – nedaří se najít firmu, která by zajistila řádné
hospodaření dle lesního plánu. Zároveň bude pověřen nový lesní hospodář.

Dne 1.9.2019 se konal již

31.ročník běžeckých závodů
Sázava - Lázek
celkem 60 účastníků, délka trati cca 8km
nejrychlejší závodník uběhl trať za 33 minut

Celý zápis v nezkrácené podobě najdete na : www.obec-sazava.cz popř. k nahlédnutí na OÚ Sázava.
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Září č.5/2019
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Mateřská škola Sázava pořádá v pátek 11.10. 2019

Životní jubilea

DRAKIÁDU pro děti i dospělé

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

Kolomazníková Marie, Sázava 23 (96)
Kolomazník Josef , Sázava 23 (72)
Filipi Jiří , Sázava 120 (71)
Pavlosková Marie, Sázava 126 (60)
Vabroušek Josef, Sázava 97 (71)
Novotná Anna, Sázava 59 (87)
Roubal František, Sázava 129 (74)
Urban Zdeněk, Sázava 18 (93)
Killarová Lydia, Sázava 64 (76)
Sobl Josef, Sázava 103 (60)
Kuběnková Drahoslava, Sázava 52 (73)
Křivohlávková Ludmila, Sázava 54 (77)

Srdečně Vás zveme:

Sraz na hřišti v Sázavě v 16.00 hod.

KOLIBŘÍK – klub přátel přírody a tvořivosti

Tímto Vás srdečně zveme na další tvoření a posezení pro všechny od 0 do 100 let.

V neděli 29. 9. 2019 V

Vzpomínky na prázdniny
(vezměte si – mušličky, květináče, rámečky,…)
neděli 13. 10. 2019 – Podzimní tvoření – dubánci
Místo konání: komunitní centrum v Sázavě ve 14.00 hod .

Zahajujeme pravidelné schůzky pro všechny zájemce od 0 do 100 let

v pátek 27. 9. 2019 ve 14.00 hodin
(11.10., 25.10. a každý další lichý pátek)
POHODOVÉ POSEZENÍ v novém KOMUNITNÍM CENTRU V SÁZAVĚ.
Program: jakýkoliv dle zájmu,
- káva, čaj … moučníky si můžete přinést dle libosti……těšíme se na Vás.

Divadelní soubor lanškrounského gymnázia ŠKEBLE

uvádí

pohádku pro malé i velké (ale raději velké)

BABA
režie: Jan Střecha, v hlavní roli: Martin Bureš
v pátek 1. listopadu 2019 v 19:00 Kulturní dům Sázava
SPS Sázava Vás zve na

Každý čtvrtek od 18 do 19 hodin na sále v Sázavě jsme opět zahájili

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

NOČNÍ POCHOD
v SOBOTU 2. listopadu 2019

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.

Byl zahájen provoz POSILOVNY
Zájemci o cvičení si vyzvednou na obecním úřadě přístupový čip (platí se záloha 100,- Kč)
a zarezervují si na stránkách www.obec-sazava.cz (v pravém sloupci) cvičební hodinu.
Možnost rezervace je každý den od 5.00 hod do 23.00 hod. Délka rezervace je jedna
hodina.
Přístup do posilovny – 1 osoba = 1 čip (není dovoleno účast více osob bez registrace).
V posilovně je nutné používat cvičební oděv a obuv a řídit se provozním řádem (je umístěn
v posilovně a na stránkách obce) !!!
Cena používání posilovny pro občany obce Sázava:
100,- Kč / měsíc popř. 1000,- Kč/rok.
Září č.5/2019

Délka pochodu je asi 5 km po polních a lesních cestách. Vhodná obuv nutná. POZOR NA STRAŠIDLA!!!!!

Obec Sázava pořádá v

sobotu 9. 11. 2019

VÝLET NA MORAVU s návštěvou vinného sklípku.
Svěcení Svatomartinského vína v Čejkovicích, prohlídka Templářských sklepů v Čejkovicích
Posezení ve sklepě U SURMANŮ v Bořeticích – republika Kraví hora
Cena: 800,- Kč/osoba (v ceně doprava, prohlídka sklepů, degustace vína, Svatomartinská husa)
Prosím zájemce, aby se hlásili na OÚ Sázava
do 15.10.2019 osobně, popř. tel: 724 186 757, e-mail:obec@obec-sazava.cz

Září č.5/2019

