SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ

SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ

L A N Š K R O U N S K O svazek obcí

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

VYHLAŠUJE fotografickou soutěž LANŠKROUNSKO 2020

ČERVEN 2020

Cíl soutěže: Posilování vazeb obyvatel LANŠKROUNSKA k regionu kde žijí, zapojením široké veřejnosti do
fotografování a poznávání přírodních atraktivit regionu LANŠKROUNSKA.

Lekce JÓGY s Václavem Hnízdilem

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.

Středa 1. 7. 2020

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 31.10.2020 24:00 hod.

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.

Červen č.4/2020

Komunitní centrum Sázava

Prosím o rezervaci předem SMS na tel.: 724 186 757 nebo e-mail: obec@obec-sazava.cz

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

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.

od 18 do 20 hod

při příležitosti

Prokopské pouti
v sobotu 4. července 2020

od 20.00 hod
Pouťová zábava – hraje: kapela QUIZ
po celý víkend pouťové atrakce

V neděli 12. července 2020 od 15.00 hod
Pouťová mše v kapli sv.Prokopa

Životní jubilea

Všem jubilantům, kteří slaví v květnu a červnu výročí svého narození
přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Vaníčková Marta (86)
Sázava 38
Havelková Anna (76)
Sázava 152
Khol František Ladislav (71)
Sázava 88
Filipiová Marie (70)
Sázava 3
Parent Emil (72)
Sázava 77
Parent Josef (70)
Sázava 89
Kubínová Božena (73)
Sázava 119
Marková Věra (74)
Sázava 16
Janyška Pavel (71)
Sázava 84
Soblová Helena (60)
Sázava 47
Křivohlávková Jaroslava (77)
Sázava 94
Hubálek Zdenek (60)
Sázava 53
Novotná Anna (89)
Sázava 9
Kobzová Eliška (77)
Sázava 34

Červen č.4/2020

SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
Z jednání Zastupitelstva Obce Sázava ze dne 13. května 2020

Zastupitelstvo obce Sázava bere na vědomí Rozpočtové opatření č.1/2020 – příjem – odvody za
odnětí zemědělské půdy, schváleno starostou obce dne 27. 4. 2020. Zastupitelstvo obce Sázava bere na
vědomí Rozpočtové opatření č.2/2020 – výdaje – krizová opatření, nákup materiálu, schváleno starostou
obce dne 27. 4. 2020. Zastupitelstvo obce Sázava schvaluje Rozpočtové opatření č.3/2020 – výdaje – obnova
památek, opravy a udržování.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo „Dodatek ke smlouvě o dílo – č.2018-1078 – výstavba
inženýrských sítí a přístupové komunikace v lokalitě RD Sázava.
Hlasování: 8 : 0 : 0
Po jednání s firmou ČEZ vyplynulo, že jediné možné řešení lokality ke stavbě RD je, že stávající vedení VN
zůstane zachováno. Kvůli tomu bude však potřeba změna již hotového projektu na lokalitu ke stavbě –
změnu projektu řeší dodatek ke smlouvě. Vzniknou nám tak další náklady na nový projekt a bohužel to
oddálí i možnost prodeje stavebních parcel – termín stavebního povolení je leden 2021.

Zastupitelé obce byli seznámeni se Smlouvou o dílo č.202001 na zhotovení projektových
dokumentací „Cyklostezka s pěším provozem Lanškroun – Sázava“, uzavřenou mezi svazkem obcí
Lanškrounsko a Ing. Jiřím Cihlářem. Předmětem smlouvy je dopracování projektové dokumentace na
cyklostezku, tak, aby bylo možné letos v září požádat o dotaci SFDI.

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo zpracování variantní technicko – ekonomické studie na akci:
„Nakládání se splaškovými odpadními vodami v obci Sázava“ za nabídkovou cenu 68.000,- Kč bez DPH.
Hlasování: 8 : 0 : 0 Vypracování této studie nám umožní udělat si představu, jaké jsou možné varianty
provedení kanalizace v obci i cenu jejich realizace.

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo příspěvek na podporu Linky bezpečí ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: 8 : 0 : 0

Pro letošní rok podala obec žádost o dotaci na POV Pardubického kraje na opravu střechy na statku
čp.19. Po předložení cenového návrhu na opravu rozhodli zastupitelé o rozdělení akce na dvě části.
V příštím roce bude možné opět požádat o úhradu části nákladů z dotace Pa kraje.

Již při sestavování rozpočtu na rok 2020 byl do rozpočtu zařazen plán nákupu zahradního traktůrku
pro údržbu zeleně v obci. Zastupitelé obce pověřili starostu, aby zajistil cenovou nabídku na nákup stroje.

Zastupitel p. Kobza upozornil na volný pohyb psů v obci (konkrétně jeden nebezpečný pes, který již
napadl více kolem jdoucích lidí). P. Kobza byl pověřen oslovit majitelku, aby zabezpečila psa proti
volnému pobíhání, popř. bude muset být řešeno s policií ČR.

Z jednání Zastupitelstva Obce Sázava ze dne 24. června 2020

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Rozpočtové opatření č.4/2020 – převod v rámci kapitoly
komunální služby a územní rozvoj – zvýšení výdajů na nákup strojů a zařízení, snížení výdajů na budovy,
stavby, převod ve výši 400.000,- Kč.
Zastupitelé obce již na minulém zasedání řešili nutnost zakoupení
jiného vozidla pro dopravu materiálů a údržbu v obci. Po posouzení různých variant vozidel se zastupitelé
dohodli na koupi malého nákladního vozidla se sklopnou korbou.
Hlasování: 9 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo „Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – č.2018-1078 – výstavba
inženýrských sítí a přístupové komunikace v lokalitě RD Sázava.
Hlasování: 9 : 0 : 0
Jednání s firmou ČEZ má další vývoj. Obec nepodepsala změnu smlouvy dle návrhu ČEZ, aby nadzemní
vedení vysokého napětí bylo přeloženo do nové trasy. Jednání se zástupci firmy vedlo k závěru, že jediné
možné řešení lokality ke stavbě RD je, že stávající vedení VN zůstane zachováno ve stejné trase nadzemního
vedení. Po změně smlouvy o dílo s projektantem lokality se opět ozvali zástupci firmy ČEZ, že vedení VN
přeloží do podzemního vedení, dle již schválené smlouvy z listopadu 2019. 22. 6. 2020 jsme dostali písemné

Červen č.4/2020

SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
oznámení, že opravdu platí tato varianta a my můžeme pokračovat v zastaveném projektu na výstavbu
inženýrských sítí a komunikací v lokalitě ke stavbě RD dle původní smlouvy. Tato „peripetie“ ze strany
ČEZ oddálila územní řízení o projektu stavby – nový termín dle Dodatku č.2 k vydání územního rozhodnutí
o stavbě (a následně stavebního povolení) je 15.9.2020. Pak budeme moci vypsat výběrové řízení na
zhotovitele stavby a začátkem příštího roku (snad) stavba komunikací a sítí začne. Projektování uložení
vysokého napětí do země bude trvat cca 1 rok.

1. září 2017 byla vydána novela Zákona o pohřebnictví. V souvislosti s tímto nařízením jsou obce
provozující pohřebiště nejpozději do 31. 8. 2020 povinny uvést do souladu Řád pohřebiště obce s novelou
zákona. Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Řád veřejného pohřebiště obce Sázava. Podmínky pro užívání
pohřebiště v obci se nemění. Nový Řád pohřebiště bude k nahlédnutí na obecních stránkách OÚ a na
hřbitově.
Hlasování: 9 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Sázava na roky 2021 až
2024. Střednědobý výhled rozpočtu obce Sázava byl projednán na zasedání ZO 15. 4. 2020 společně se
Strategickým rozvojovým plánem obce Sázava pro roky 2020 – 2026. Zveřejněn na úřední desce – bez
připomínek.
Hlasování: 9 : 0 : 0

Zastupitelstvo obce Sázava schválilo finanční dar ve výši 1.000,- pro společnost Audiohelp z.s. Ústí
nad Orlicí.
Hlasování: 9 : 0 : 0

Rekonstrukce kuchyně v mateřské škole proběhne v letních měsících. Na vybavení kuchyně MŠ dle
rozpočtu firmy GASTRO komplet Ústí nad Orlicí ve výši cca 400.000,- Kč nám byla přiznána dotace MAS
Lanškrounsko ve výši 80% nákladů.

Starosta obce podal zastupitelům informace o hospodaření v lesích ve společném vlastnictví čtyř obcí
(Sázava, Albrechtice, Žichlínek, Cotkytle) v katastru obce Albrechtice. Celková těžba dřeva za rok 2019
byla 521 m3 dřeva. Jedná se o nahodilou těžbu stromů postižených kůrovcem, polomy a úklid lesa, nutnou
pro údržbu lesa (nejde o plánovanou těžbu dle lesního hospodářského plánu). Za půl roku 2020 bylo zatím
vytěženo a prodáno 449 m3 dřeva. V lesích bylo vysázeno celkem 3905 nových sazenic stromků, vystavěny
oplocenky a odpracováno 40 hodin údržbové práce (výřez plevelných rostlin, úklid cest, pálení klestu). Od
roku 2017 jsme obdrželi dotace ve výši 78 742,- Kč na likvidaci kůrovce a 20 282,- Kč na práci v lese. Byla
podána žádost o dotaci za rok 2019.

V obci proběhlo
Dne 13.6.2020 se konal na hřišti v Sázavě "odložený"

DĚTSKÝ DEN

klaun Očíčko, nafukovací atrakce, soutěže pro děti, občerstvení, posezení u táboráku

Červen č.4/2020

