SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
L A N Š K R O U N S K O svazek obcí

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

VYHLAŠUJE fotografickou soutěž LANŠKROUNSKO 2020

DUBEN 2020

Cíl soutěže: Posilování vazeb obyvatel LANŠKROUNSKA k regionu kde žijí, zapojením široké veřejnosti do
fotografování a poznávání přírodních atraktivit regionu LANŠKROUNSKA.
Pořadatel: Svazek obcí LANŠKROUSKA, Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
Pro koho je soutěž určena: pro všechny občany obcí regionu LANŠKROUNSKO
Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Damníkov, Krasíkov, Lanškroun, Luková, Rudoltice, Sázava, Strážná,
Tatenice, Trpík, Žichlínek.

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje

sbírku použitého ošacení a jiných věcí
(oblečení, obuv, lůžkoviny, hračky, domácí potřeby)

Soutěžní kategorie: Krajina a příroda Lanškrounska (Fotografie krajiny a přírody regionu Lanškrounska)

Sbírka se uskuteční v týdnu od 4. do 7. května 2020.
Věci zabalené do igelitových pytlů či papírových krabic budeme shromažďovat na obecním úřadě ve vestibulu
(v pracovní době úřadu).

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 31.10.2020 24:00 hod.

Životní jubilea

Obecná pravidla:
1.
Jeden soutěžící může přihlásit nejvýše 3 fotografie.
2. Účastníci soutěže odesláním fotografií stvrzují, že přihlášená díla jsou výsledkem jejich autorské tvorby nebo tvorby autorského
týmu, který jsou oprávněni zastupovat a mají autorská práva k tomuto dílu i k jeho všem částem.
3. Účastník soutěže přihlášením fotografií souhlasí s uveřejněním fotografii na webu pořadatele www.dso-lanskrounsko.cz, na
facebooku pořadatele, na webech členských obcí pořadatele. Dále souhlasí s vytištěním fotografií pro možné výstavy i s jejich
využitím k propagaci výstavy v tisku a nekomerční propagaci pořadatele a jeho členských obcí a to včetně zveřejnění jména a
příjmení autora a názvu díla.
4. Pořadatel se souhlasem účastníka soutěže zprostředkuje kontakt pro případné komerční využití fotografií
5. Účastník soutěže uděluje, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném
znění, přihlášením fotografií pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, číslo mobilního
telefonu, emailová adresa, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem
prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži.
6. Osobní data účastníků soutěže jsou považována za důvěrná a nebudou bez souhlasu účastníka soutěže prodána nebo převedena
na jinou společnost.
7. Díla, která nesplňují technické požadavky, hrubě porušují právní zájmy třetích osob nebo jsou v rozporu se současným názorem
na etické sdělení díla, mohou být ze soutěže vyloučena.
8. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže, a to včetně doby její platnosti, či soutěž předčasně ukončit.

Výběr vítězů
• Odborná komise vybere vítězná díla, nejčastěji první, druhé a třetí místo. Komise se může rozhodnout, že neudělí
všechna tři místa, případně ceny přerozdělí.
• Odborná komise je složena ze zástupců pořadatele a odborníků z fotografické praxe.
Ceny výhercům předají partneři soutěže na vernisáži výstavy v Lanškrouně.
Výhercům budou předány tyto ceny:
1. místo 2.500 Kč
2. místo 1.500 Kč
3. místo 1.000 Kč
Dále budou uděleny 3 ceny pro fotografy do 15 let v hodnotě každá 500 Kč.
• Oceněným účastníkům soutěže pošlou pořadatelé informace o výsledcích soutěže, o místě a času konání vernisáže.
Termíny soutěže
• Přihlašování prací do soutěže začíná od 1. 4. 2020. Všechna díla musí být odevzdána do 31. 10. 2020 do 24:00. Na
později dodaná díla nebude brán zřetel. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za nedoručení děl a webových
formulářů účastníků.
Technické požadavky
• Formát JPEG v tiskové kvalitě, minimální velikost fotografie 2 MB (doporučená velikost delší strany 4000 px),
maximální velikost fotografie je stanovena na 10 MB
• Název souboru musí mít formát: PrijmeniJmeno-NazevDila
• Fotografie jsou přihlašovány přes www.uschovna.cz na email fiala@redea.cz nebo poštou na CD na adresu:
LANŠKROUNSKO, Nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun.
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Všem jubilantům, kteří slaví v dubnu výročí svého narození přejeme
hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Křivohlávek Josef (85)
Kuběnka Jiří (78)
Kaupová Emília (77)
Filipi František (75)
Hubálek Jaroslav (70)
Lorenc Jiří (71)
Luxová Libuše (76)
Kokorová Marta (79)
Urbanová Jana (76)
Mejtská Jaroslava (74)

Sázava 94
Sázava 52
Sázava 116
Sázava 3
Sázava 95
Sázava 42
Sázava 51
Sázava 83
Sázava 18
Sázava 114

UPOZORŇUJEME ( pro ty, kteří opomněli…..)
Poplatky za svoz komunálního odpadu jsou splatné do konce března 2020 ve výši 400,- Kč / osobu.
Poplatky za psy jsou splatné do konce března ve výši 100,- Kč / za 1 psa, za každého dalšího psa 200,- Kč.
Poplatky jsou splatné v hotovosti na obecním úřadě v Sázavě nebo převodem na účet obce vedený u
MONETA MB a.s. č.: 110 221 664 / 0600, variabilní symbol: číslo popisné domu.
______________________________________________________________________________________

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Sázava
se uskuteční v období

2. – 16. 5. 2020

bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možné doručit :
1.
do datové schránky školky – jequ4d6,
2.
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) ms@obec-sazava.cz
3.
poštou na adresu – Mateřská škola Sázava, Sázava 2, 56301 Lanškroun
4.
osobní podání dne 13. 5. 2020 na základě předešlé telefonické domluvy – tel. 733 183 013
K zápisu do MŠ je třeba dodat :
1.
řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
2.
prostou kopii rodného listu dítěte
3.
čestné prohlášení k očkování dítěte
4.
prostou kopii očkovacího průkazu dítěte

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.
Tiskopisy a podrobné informace jsou ke stažení na www.mssazava.cz / aktuality /.
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SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
Z jednání Zastupitelstva Obce Sázava ze dne 15. dubna 2020

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Sázava za
rok 2019 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2019 bez výhrad.
Hlasování: 9 : 0 : 0
 Na základě předložených dokladů o hospodaření obce a příspěvkové organizace MŠ Sázava za rok
2019 : Zastupitelstvo obce Sázava schválilo účetní závěrku obce Sázava sestavenou k 31. 12. 2019.
Hlasování: 9 : 0 : 0 Zastupitelstvo obce Sázava schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace obce Sázava
– Mateřské školy Sázava, sestavenou k 31. 12. 2019.
Hlasování: 9 : 0 : 0
 Zastupitelé obce byli seznámeni s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021 –
2024. Výhled rozpočtu na následující roky určuje rozpočtově předpokládané příjmy obce a plánované výdaje
– především provozní výdaje obce a plánované investiční záměry. V následujících letech je to především
investice na stavbu cyklostezky a vybudování lokality pro stavbu rodinných domků. Střednědobý výhled
rozpočtu je zveřejněn na úřední desce k připomínkám a projednán bude na dalším zasedání ZO Sázava.
 Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Strategický rozvojový plán obce Sázava pro rok 2020 – 2026.
Hlasování: 9 : 0 : 0
Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce, vyjadřující
předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu.
Je základním programovacím a koncepčním dokumentem, prostřednictvím něhož obec plánuje realizaci
svých budoucích aktivit v oblasti rozvoje sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce.
Ke strategickému rozvojovému plánu obce bude přihlíženo při plánování investic a sestavování rozpočtu
obce. Umožní naplňovat vizi obce a přispěje k vylepšení koordinace plánovaných aktivit v obci.
Dále je plán rozvoje vhodnou pomůckou při řízení financí a rozpočtu obce, která umožňuje snadnější
přístup k dotačním zdrojům, protože žadateli o dotaci umožňuje poukázat, že při realizaci investiční
(neinvestiční) akce se nejedná o nahodilou činnost, ale o akci, která je součástí koncepčního rozvoje obce.
Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvořený obecním úřadem, jenž vychází ze
současného stavu veřejných a soukromých aktivit, demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a
ekologického charakteru na území obce.
Strategický rozvojový plán obce Sázava by se měl stát otevřeným dokumentem, který bude reagovat na
aktuální situaci jak v obci, tak ve společnosti. Zastupitelstvo bude tento plán alespoň jednou do roka
revidovat a aktualizovat.
Základní myšlenka rozvoje obce spočívá ve vytvoření kvalitního prostředí pro lidi v současné době žijící
a pracující v obci. Cílem je i vytvoření kvalitních podmínek pro zvyšování počtu obyvatel v naší obci.
Pro následující období je nadále stěžejní výstavba cyklostezky a vytvoření parcel pro výstavbu rodinných
domků. V letošním roce bude provedena kompletní rekonstrukce kuchyně MŠ, dále je v rozvojovém plánu
zařazena průběžná údržba budov v majetku obce, veřejného osvětlení, chodníků a komunikací v obci,
podpora kulturních a sportovních akcí v rámci kulturního domu, komunitního centra a sportovního areálu
obce, úprava veřejných prostranství v obci, výhledově např. digitalizace intravilánu obce nebo vybudování
kanalizace.
V návaznosti na Strategický rozvojový plán je využíván i Střednědobý výhled rozpočtu obce, který
nastavuje konkrétní výši investic, které strategii provádějí v konkrétním období.
Strategický rozvojový plán obce je zveřejněn na stránkách obce.
 Starosta obce už na minulém zasedání informoval zastupitele o pokračování v projektu na
vybudování infrastruktury ke stavebním parcelám. Firma M projekt dokončila projektovou dokumentaci a
v lednu mělo začít jednání o vydání stavebního povolení. Bohužel z firmy ČEZ přišlo oznámení o tom, že
vedení vysokého napětí nemůže být uloženo do země, dle již podepsané smlouvy. Obec ve spolupráci
s projektantem jednala s fi ČEZ o možném dalším řešení nastalé situace. Zastupitelé souhlasí, pokud se
nenajde jiný technicky možný způsob řešení, že stávající vedení VN zůstane zachováno. Kvůli tomu bude
však potřeba změna již hotového projektu na lokalitu ke stavbě. Vzniklé náklady na nový projekt zvážíme,
zda budeme vymáhat soudně od fi.ČEZ. Bohužel to oddálí možnost prodeje stavebních parcel.
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 V kapli sv. Prokopa byla dokončena instalace nových lavic. Zastupitelé obce souhlasí s provedením
odborné likvidace dřevokazného hmyzu v dalším vybavení kaple „zaplynováním“.
 Starostové obcí Sázava a Albrechtice se dohodli na společném plánu vytvoření studie na výstavbu
kanalizace v obcích.
 Obec Sázava je součástí MAS Lanškrounsko. Abychom mohli jejích služeb využívat i nadále,
zastupitelstvo obce Sázava schválilo zařazení území obce Sázava do územní působnosti Místní akční
skupiny Lanškrounsko, z. s. na následující období 2021-2027.
Hlasování: 9 : 0 : 0
 V mateřské škole Sázava zůstává poslední „nedořešené a nemodernizované“ místo - kuchyň.
Zastupitelé již při schvalování rozpočtu na rok 2020 zařadili kompletní rekonstrukci kuchyně do tohoto
rozpočtu. Fi GASTRO komplet po konzultaci s ředitelkou MŠ a kuchařkou školky vypracovala projekt.
Obec by ráda na rekonstrukci kuchyně využila úhradu části nákladů z dotace MAS Lanškrounsko.
Zastupitelstvo obce Sázava pověřuje starostu obce zadáním zpracování žádosti o dotaci na modernizaci
kuchyně Mateřské školy Sázava firmu REDEA Žamberk. Rekonstrukce proběhne v letních měsících.
Hlasování: 9 : 0 : 0
 Vzhledem k současné „koronavirové“ situaci, jednání zastupitelstva obce probíhalo za přísných
hygienických podmínek – v komunitním centru, aby mohly být dodrženy rozestupy 2m, v rouškách,
s dezinfekcí při příchodu i odchodu. Starosta obce konstatoval, že v naší obci probíhá vyhlášený nouzový
stav bez problémů. Zajištěná desinfekce i roušky, byly využity především v prodejně a na OÚ a později se
uplatní při otevření MŠ. Požadavky na zajištění desinfekce pro domácnosti nebo zajištění nákupů pro
seniory jsme nezaznamenali (přesto, že jsme je nabízeli). Máme štěstí, že v naší obci žijí samí zodpovědní,
šikovní a samostatní občané, kteří chápou a dodržují nařízení vlády a respektují pravidla vyhlášeného
nouzového stavu.
Děkujeme Vám za to.
Bohužel, vzhledem k vyhlášení nouzového stavu, byla zrušena spousta plánovaných akcí – některé
budou nahrazeny později letos, některé budou až příští rok.
WORKSHOP – mediální gramotnost,…..proběhne později
Dětský maškarní karneval, Posezení u cimbálu s ochutnávkou vín, jarní autobusový výlet – zrušeno.
Divadelní představení – přeloženo pravděpodobně na říjen.
Setkání dříve narozených ( program Pavlína Filipovská,….) – přeloženo na 3. října 2020.
Provoz posilovny i komunitního centra bude obnoven dle nařízení vlády.

V obci proběhlo (ještě před vyhlášením nouzového stavu):
Přednáška - umění řídit

11. 3. 2020 v Komunitním centru Sázava proběhla
Interaktivní přednáška vedená formou diskuse a zábavy
s využitím moderní techniky a výukových materiálů, s aktivním
zapojením účastníků.
 Dozvěděli jsme se význam a zásadní principy defenzivní jízdy
po silnici - jak se ochránit – žádná obecná klišé, ale konkrétní
rady.
 Rozbor sporných nebo nebezpečných situací v běžném
provozu.
 Rady jak efektivně řešit dopravní situace s ohledem
na naši bezpečnost.
Přednášel: Ing. Vít Jedlička
Přednášející zodpovídal konkrétní dotazy účastníků.
Všichni se shodli na tom, že příště přijdou znovu, témat a otázek
je spousta.
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