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Sázava
Obecní úřad: Sázava 159, 592 11, tel./fax: 566 666 213, e-mail: urad@obecsazava.cz,
ucetni@obecsazava.cz, starosta@obecsazava.cz, www: www.obecsazava.cz
ze zastupitelstva obce
USNESENÍ č. 4/2010/0Z ze zasedání
obecního zastupitelstva dne 6.9.2010
Zastupitelstvo obce Sázava
I. schvaluje
1. Nájemní smlouvu na pozemek p.č.
956 a část pozemku p.č. 132/1 v k.ú.
Sázava u Žďáru nad Sázavou o celkové výměře 315 m2
5. finanční opatření č. 4/2010
2. Nájemní smlouvu na část pozemku
p.č. st. 39/1
3. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícímu věcnému břemenu E.ON č. 2408055/08
4. finanční opatření č. 4/2010
5. Vnitřní směrnice obce Sázava k účtování a vedení finanční agendy
6. mimořádné zasedání zastupitelstva na
ukončení volebního období pro členy OZ, členy komisí a výborů a zaměstnance obce
II.souhlasí
1. s provedením stavebních prací na rekonstrukci odpadního potrubí z malé
vodní
elektrárny
manželů
Rymešových na pozemku p.č. 132/1
2. s prodejem části pozemku p.č. 954/2
v k.ú. Sázava u Žďáru nad Sázavou
za podmínek stanovených v zápisu
z jednání
III. bere na vědomí
1. žádost o ukončení nájemní smlouvy
na část pozemku p.č. st. 39/1 a s ukončením nájmu souhlasí
2. informaci o průběhu prací na stavbě
inženýrských sítí pro 20 RD na pozemcích po bývalé vojenské nemocnici - v současné době probíhá kolaudace poslední části stavby
3. informaci o provozu kompostárny
Svazku obcí pod Peperkem
4. informace o přípravě do voleb do
obecního zastupitelstva
IV. ukládá starostovi obce
1. jednat s vlastníkem pozemku p.č.
230/8 o odprodeji části tohoto pozemku obci v takovém rozsahu, aby
byl zajištěn příjezd k rodinnému domu č. p. 131 a na pozemek p.č.
230/1 a dále jednat o směně pozemků s vlastníkem pozemku p.č. 230/13
2. připravit podklady k projednání prodeje části pozemku p.č. 954/2 v k.ú.
Sázava u Žďáru nad Sázavou na
příští jednání zastupitelstva
3. požádat vlastníka pozemku p.č.
283/15 v k.ú. Sázava u Žďáru nad
Sázavou o bezúplatný převod tohoto
pozemku do vlastnictví obce
starosta obce, zástupce starosty

Zprávy z obecního úřadu
Oznámení o výběru vodného
Oznamujeme, že ve dnech 4. až. 9. října
budou v Sázavě a České Mezi prováděny odečety vodoměrů a vybíráno vodné.
Je proto třeba vodoměry zpřístupnit.
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Poděkování
Termín voleb do obecního zastupitelstva se nezadržitelně blíží a mně tedy nezbývá než poděkovat všem za dobrou
spolupráci. Členům zastupitelstva, paní účetní a ostatním zaměstnancům i všem dalším, kteří se na provozu obecního úřadu a chodu celé obce nějakým způsobem podíleli. Nelze vyjmenovat všechny, a tak přijměte poděkování
alespoň tímto způsobem.
Zhodnocení uplynulého volebního
období si asi nejlépe provede každý
sám. Každý má jiné představy a přání
a nikdy se nepodaří vše, co by bylo
třeba. To je samozřejmě limitováno finančními možnostmi obce a pak také
schopností zastupitelstva se dohodnout. Přesto se na nejdůležitějších akcích (kromě každoročních pravidelných prací) podařilo proinvestovat cca
24 mil. Kč a získat dotace za více než
8 mil. Kč. Z nejdůležitějších staveb je
možné připomenout: inženýrské sítě
pro 20 rodinných domů, rekonstrukce

vodojemu, přechod pro chodce na
Závodě, chodníky v křižovatce u kohoutových, chodník od křižovatky
u Kohoutových ke koupališti, rekonstrukce sociálního zařízení ve škole,
oprava střechy kulturního domu, opravy komunikací a některé další.
Připraven je projekt a vyřízeno stavební povolení na přístavbu školy, autobusové zastávky a úpravu křižovatky
u nemocnice, na stavební pozemky
pro 8 rodinných domů nad kulturním
domem, na stavbu kanalizace v dolní
Sázavě, probíhá příprava stavebního

starosta obce

OZNÁMENÍ

Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce
proběhnou v pátek 15. a v sobotu 16.
října – viz. vyhláška o dni a místě konání voleb. Volební místnost bude opět
v zasedací místnosti obecního úřadu.
V této souvislosti znovu upozorňuji, že
si volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů, obecní
úřad a v den voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči
dva své členy s přenosnou volební schránkou. Znamená to, že starší nebo nemocní spoluobčané mohou bez problémů volit doma. Stačí na obecní úřad zavolat a o tuto službu požádat.
starosta obce

řízení na stavbu chodníku na
Hamrtejchu, na propojení vodovodu
pro 10 rodinných domů na pozemcích
po bývalé vojenské nemocnici, ...
V říjnu bude zvoleno nové zastupitelstvo, které se rozhodne v čem pokračovat, případně s čím novým začít.
Jak toto rozhodování ovlivnit je jasné
- přijít k volbám a vybrat si své zástupce do zastupitelstva.
Ještě jednou tedy děkuji všem za
spolupráci a přeji dobrou volbu.

o době a místu konání voleb do obecního
zastupitelstva dne 15. a 16. října 2010
1.
2.

3.

4.

5.

Volby do obecního zastupitelstva proběhnou dne 15. října 2010 v době od
14,00 do 22,00 hodin a 16. října 2010 v době od 8,00 do 14,00 hodin.
Místem konání voleb do obecního zastupitelstva pro voliče ze Sázavy
a místních částí Česká Mez a Kopaniny, je volební místnost
v 1. poschodí kulturního domu (obecní úřad).
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,
cestovním průkazem České republiky)
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do obecního
zastupitelstva hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní
úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou.
V Sázavě dne 23.8.2010, František Ledvinka, starosta obce

Zprávy z naší školy a školičky
Školní rok je již v plném proudu.
Prvňáčci si zvykají na nový školní režim, děti v mateřské
škole se pomalu zabydlují v prostředí školičky. V naší
škole a školičce se snažíme dětem vytvořit klidné prostředí, aby se zde cítily dobře a spokojeně. Naší prioritou je
výchova a vzdělávání dle školních vzdělávacích programů, jak pro předškolní vzdělávání, tak pro základní vzdělávání. Tuto činnost se snažíme rozšířit o pestrou nabídku
mimoškolních činností. Některé z plánovaných akcí:
Září
Pohádkový les
Říjen
Drakiáda
Sázavská mrkev 9. 10. 2010
Listopad
Příprava na vánoční jarmark
Prosinec
Mikulášská nadílka 3. 12. 2010
Vánoční jarmark
Běh o vánočního kapra

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen

Červen

(pořádá SDH v Sázavě)
Lyžařské závody
Karneval
Recitační soutěž
Den Země
Velikonoční výstava
Besídka pro maminky MŠ
(v mateřské škole)
Besídka pro maminky ZŠ (kulturní dům)
Orientační závod o putovní sošku a pohár
Den dětí
Školní výlet
Exkurze 5. ročník Praha
Spaní ve škole
Miniolympiáda
Termíny konání upřesníme.
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Zprávy z naší školy a školičky
První den ve škole
Každý jsme prošli svým prvním
dnem ve škole, je to ten úplně první
den, kdy opouštíme svět hraček, her
a dovádění v mateřské škole a vstupujeme na cestu poznání a vědění. Někdo
se těší, někdo má obavy a někomu se
nechce, ale tak už to je. Pro děti, které
jdou poprvé do školy je to slavný den,
do školy jdou s nimi rodiče, ve třídě na
ně čekají nové sešity, knihy, pastelky,
tužky a spoustu dalších věcí. Budou mít
novou paní učitelku, než na kterou byly zvyklé ve školce. Najdou si nové kamarády.

První den ve škole je ten, kdy je,
a ještě vlastně není škola.
V naší škole jsme první den školního
roku přivítali šest nových prvňáčků,
s nimi také dvacet žáků z vyšších ročníků, paní učitelky i rodiče prvňáčků.
Na úvodím setkání ve vestibulu školy
promluvil také pan starosta Ledvinka,
který dětem, paní učitelkám i rodičům
popřál hodně štěstí v novém školním
roce. Dětem v první ročníku předal dárky, které jim zakoupila obec. Poté se
žáci a paní učitelky rozešli do tříd.
M. Mikysková

POZVÁNKA na tradiční

SÁZAVSKOU MRKEV
v sobotu 9. října 2010 | začátek ve14 hodin
KD OÚ Sázava

Pamětní kniha obce Sázavy od roku 1922
do roku 1979 – 35. část
Rok 1953 - pokračování
Kulturní činnost
Všechny státní oslavy jako MDŽ,
oslavy 9. května a 34. výročí VŘSR konaly se ve II. třídě přičemž kulturní vložky provedli pionýři a žáci národní školy. Jinak jediným kulturním podnikem
v obci je kino Baraby, které promítá
pravidelně v sobotu a v neděli filmy pro
dospělé a v neděli odpoledne pásmo
pohádek a aktualit pro děti. Během roku nebylo v obci sehráno ani jedno divadlo. Nedostatek vhodné kulturní
místnosti mimo školní třídu jeví se stále
naléhavějším.
Změna v MNV
Ve schůzi MNV dne 10. května zvolen předsedou MNV Václav
Dobrovolný, školským referentem
Jaroslav Trojan a předsedou akčního
výboru Ladislav Linhart st.
Novostavby
V posledních letech vystavěli se rodinné domky: Frant. Hanus č. 118,
Frant. Šimek č. 107, Jan Váca 114,
Jaroslav Lacina 115, Růžena Ptáčková
116 a Jaroslav Trojen 117.
Místní události
Počátkem listopadu zahájen byl pro-
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voz na nově vybudované dvoukolejné
trati H. Brod - Brno. K novému nádraží se staví nová silnice. V letním období prováděno hledání mandelinky
bramborové. Ladislav Lopour chtěl
v obci zříditi farmu drobného zvířectva
pro Výzkumný laboratorní ústav.
Farma však byla zřízena u Státního
statku v Matějově. L. Lopour je místním hygienikem. Sbírka na Koreu vynesla 790 Kč. Fr. Lacina č. 69 byl na
3 týdenním školení protipožární ochrany. Výbor žen při MNV připravil dne
31. prosince besídku s Dědem Mrázem,
kterého předvedl Jaroslav Trojan. K nadílce DM věnoval MNV částku 800
Kčs. STS dodala do obce mlátičku.
Rok 1954
Počasí bylo chladné a deštivé, přece
však úroda byla celkem dobrá.
Volby
Význačnější událostí uplynulého roku byly dvojí volby a sice v květnu do
národních výborů a v listopadu do
Národního shromáždění. Oboje volby
konaly se ve škole. Pro volby do MNV
bylo obci 9 volebních obvodů a 1 volební okrsek. Za jednotlivé obvody byli zvoleni: 1. Jaroslav Peterka,

2. Oldřich Lacina, 3. Václav
Dobrovolný, 4. Marie Kolarová,
5. Alois Němec, 6. Miroslav Stehno,
7. Josef Hažmuka, 8. Josef Augustin,
9. Jaroslav Jaroš. Do ONV byl zvolen
Fr. Vasrbauer ml. Volba se konala 16.
května, účast při volbách byla 97,7 %,
průběh klidný. Předsedou MNV zvolen
V. Dobrovolný, náměstkem Jos.
Augustin, členem tajemník Jar. Peterka.
Tito tři tvoří radu MNV. Národní výbor
má tyto komise: zemědělskou, finanční, pro výstavbu, osvětovou, zdravotní, zásobovací a sběrovou. Volby no NS
konány byly 28. listopadu. Voleným
kandidátem byl Ing. Zdeněk Smékal ze
žďárských strojíren. Zapsaných voličů
bylo 333, škrtnutých hlasů 8 a jeden neplatný. Všechny státní oslavy konány
obvyklým způsobem jak je zapsáno
v činnosti roku minulého.
Zvýšení hmotné úrovně
31 občanů vlastní motocykly,
2 osobní auta, v každé domácnosti mají jedno případně několik jízdních kol.
Rozhlasové přijímače mají téměř v každé domácnosti. Elektrické vařiče, pračky a žehličky jsou hojně používány.
Bytové zařízení se hojně vyměňuje za

nové. Děti i dospělí jsou slušně oblečeni. Vše to, rovněž i okolnost, že v obci
se vyplácí měsíčně 39 700 Kčs starobního důchodu, nasvědčuje o neustále se
zvyšující hmotné úrovně zemědělského obyvatelstva naší obce a překonávání rozdílů v životě venkovského
a městského obyvatelstva. Rozdíl mezi
městem a vesnici mizí.
Místní události
Kulturní podniky, pokud na nich má
účast škola a učitelstvo jsou podrobně
popsány ve školní kronice, která je součásti pamětí naší obce. Za poslední
4 roky dluží obec na důchodovém pojištění 29 000 Kčs. Nová cesta k nádraží
zbudována byla brigádnicky, při čemž
výbor žen se účinně zapojil. Z akce M okr. národ. výboru poskytnuto bylo 12
000 Kčs. Ke stavbě nových domků se
připravují: Jan Stehno ml., Ladislav
Kolouch, Rud. Galbavý a Jos.
Hažmuka. Byla otevřena nová autobusová linka z V. Losenice přes Sázavu do
Stržanova. Autobus bývá pravidelně
přeplněn. Lovecká společnost vysázela
25 třešní za Sázavou.
Přepsal: František Ledvinka

