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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
Zprávy z obecního úřadu
Veřejný vodovod – vodné
V dnech 31.března až 6.dubna 2008 budou
prováděny odečety vodoměrů na veřejném vodovodu a účtováno vodné.
Poplatky
Připomínáme, že do konce měsíce února měl
být na obecním úřadě zaplacen poplatek za psy
a do konce března je nutné uhradit poplatek za
domovní odpad. Výše obou poplatků zůstala
stejná jako v předchozím roce:
- za jednoho psa 80 Kč a za každého dalšího
120 Kč
- za domovní odpad 250 Kč na osobu, přičemž jsou osvobozeny děti v roce narození a 250
Kč za rekreační objekt, který není trvale obydlen
Zástavba na pozemcích po bývalé vojenské nemocnici
V současné době je hotová splašková a dešťová kanalizace, přívod vody a pokračuje se na
rozvodech vody k jednotlivým parcelám. Po dokončení vodovodu budou provedeny středotlaké
rozvody plynu. Tyto práce by měly být hotové
do konce dubna. Pak nastoupí firma E-mont,
která v květnu provede rozvody elektrické energie a veřejného osvětlení.
Postupně také probíhá prodej jednotlivých
stavebních pozemků.
Zástavba nad kulturním domem
Po několika jednáních došlo k dohodě
o výměně pozemků pro příjezdovou komunikaci. Nyní bude zpracován geometrický plán, ve
kterém již budou zakresleny i jednotlivé stavební pozemky. Bude zde šest parcel a všechny jsou
již rozebrány.
Kontrola účetnictví obce
Pracovnice Krajského úřadu kraje Vysočina
provedly kontrolu účetnictví obce za rok 2007.
Neshledaly žádné závady ani nedostatky, a tak
konečný výrok zní „bez výhrad“.
Mateřská škola
Pracovnice Krajské hygienické stanice provedly kontrolu v naší mateřské škole. V protokolu o kontrole se konstatuje, že od příštího školního roku může být do školky přijato pouze 19
dětí - platí nová ustanovení o počtu dětí na podlahovou plochu v mateřské škole. A nejde jen
o podlahovou plochu, ale např. i o počet umyvadel v umývárně MŠ. Před několika lety proběhla
rekonstrukce, po které následovala kolaudace na
stávající počet dětí. Dnes by zde, podle hygieny,
ale mělo být o jedno umyvadlo víc, ale to se sem
už nevejde…
Každopádně je nutné pro příští školní rok počítat s tím, že nebude možné do mateřské školy
přijmout všechny děti.
Zastupitelstvo se situací ve škole a školce zabývalo již před několika měsíci (jsou např. malé
prostory i pro družinu) a do rozpočtu tohoto roku uvolnilo finanční prostředky na zpracování
projektu na úpravu půdních prostor. Je to asi jediná možnost, jak situaci s malými prostory ve
škole a školce řešit.
Územní plán obce
Obecní zastupitelstvo na svém posledním
jednání schválilo územní plán (ÚP) obce
a Městský úřad na základě usnesení zastupitelstva vydání ÚP zveřejnil. Po patnácti dnech, te-
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Zprávy z naší školy a školičky
Recitační soutěž
Poslední týden v únoru jsme měli
školní kolo recitační soutěže. Žáci měli
možnost připravit si básničku sami nebo jim s výběrem pomohly paní učitelky. Týden před soutěží děti trénovaly,
jak doma, tak ve škole. V úterý odpoledne, kdy bylo vyvrcholení jejich úsilí, jsme se sešli v horní třídě a děti po
ročnících přednášely vybrané básničky.
Velmi se snažily, ale mnohdy zapracovala tréma. Musím, ale říct, že oproti
1.ročník
1.místo
2.místo
3.místo
2.ročník
1.místo
2.místo
3.místo
3.ročník
1.místo
2.místo
3.místo
4.ročník
1.místo
2.místo
3.místo
5.ročník
1.místo
2. místo
3.místo

předešlým ročníkům, si děti zvolily
pěkné i náročnější básničky a jejich
přednes byl ve většině případů na velkou jedničku (i s hvězdičkou). Protože
to, ale byla soutěž, byly výkony děti
ohodnoceny body. Součet bodů, od porotců, nám ukázal jasné výsledky
(Nejvíce mohly děti získat 30 bodů).
Na závěr nabízím pořadí v jednotlivých
ročních. A ještě jednou všem dětem
gratuluji.
za školu napsala M. Mikysková

Magdaléna Ledvinková
Simona Kalusová
Nikol Dobrovská
Roman Láznička

30 bodů
25 bodů
17 bodů
17 bodů

Barbora Linhartová
Eva Lacinová
Klára Rosecká

30 bodů
28 bodů
25 bodů

Kateřina Machová
Petr Hažmuka
Tereza Junová

30 bodů
26 bodů
20 bodů

Viktorie Lukešová
Tereza Fraiová
Anna Ledvinková
Kateřina Lukaščíková

30 bodů
27 bodů
26 bodů
26 bodů

Ondřej Váca
Natálie Kolaříková
Martina Zitová

29 bodů
28 bodů
25 bodů

Svazek obcí pod Peperkem
Sázava 159, 592 11 Velká Losenice
starosta@obecsazava.cz
www.obecsazava.cz
NABÍDKA
Svazek obcí pod Peperkem nabízí k prodeji kvalitní kompost
z kompostárny v Sázavě
Cena 300Kč/t
Na skladě je ještě menší množství velmi kvalitního vyzrálého
kompostu z posledního vyskladňování v listopadu a prosinci minulého roku a také již kompost nový.
Otevřeno je ve všední dny od 8 do 16 hodin, větší množství naložíme čelním nakladačem zdarma.
Informace je možné získat na obecním úřadě v Sázavě, tel. 566
666 213, 603 212 347 nebo přímo na kompostárně, tel. 605 369 638.

Oznámení
knihovnice veřejné
knihovny
V pondělí 31.března bude knihovna otevřena od 16 do 18 hodin a od
pondělí 7.dubna bude již knihovna
otevřena podle letního času v době
od 17 do 18 hodin.
J.Černá

Co připravujeme
na duben:
Zápis do mateřské školy bude
ve dnech od 7.do 8.dubna 2008,
kdy bude zároveň den otevřených
dveří v mateřské škole. (Kritéria
pro přijetí do MŠ budou vyvěšena
na informačních nástěnkách v budově školy.)
Den otevřených dveří v základní škole bude v úterý 8.dubna
2008.
V dubnu bychom se chtěli věnovat ochraně přírody, ekologii a
třídění odpadů.
Dále nás čeká školní kolo
pěvecké soutěže.
Školku a školu navštíví divadlo s
pohádkou O perníkové chaloupce.
Pilně se budeme připravovat na
vystoupení pro maminky.
A v květnu …
možná přijde kouzelník.

ROZMANITÉ ODPOLEDNE
ke Dni Země v Sázavě

NEDĚLE 20. DUBNA
Hosté
RNDr. Jiří Nečas - ředitel Ekologické sekce České křesťanské akademie
Luboš Mansfeld - lektor Střediska ekologické výchovy
Chaloupky
13.30
beseda s RNDr. J. Nečasem o ekologii a biodiverzitě
(kulturní dům)
pro děti i dospělé vyřezávání z kůry pod vedením řezbáře L. Mansfelda
výtvarné tvoření i pro nejmenší (J. Gallusová)
hudební dílna s Danou Tichou
16.00
ukázka domorodých hudebních nástrojů, bubnování,
možná i zpěv
(Luboš Mansfeld)
Místo konání: na farské zahradě, v případě nepřízně
počasí v kulturním domě

srdečně zve evangelický sbor v Sázavě
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Pamětní kniha obce Sázavy od roku 1922 do
roku 1979 – 17. část
V tomto roce zařízena byla ústředna telefonní ve Velké Losenici.
V Sázavě zřízeny dvě stanice telefonní a to v družstvu na nádraží a u Jindř.
Špinara ve mlýně č. 16.
Vedle dosavadního spořitelního
spolku v č. 19, který dlouhá léta prosperoval v obci, založena ještě jedna
Raifeisenka v č.p. 4.
Cena vepřového masa v tomto roce
neobyčejně stoupla až 11 Kč za 1 kg
živé váhy a z toho důvodu počalo se
všude pěstovat mnohem více vepřového bravu. Ceny mladých selat
při poptávce vysoko stoupaly 500,
600 – 700 za párek dle velikosti. Kde
dříve chovali 2 prasata, měli nyní 3 –
4, což jistě v budoucnu bude mít vliv
na prodejní cenu.
Správa školy sehrála pro dítky 6/I,
10/3, 5/5, 13/10 loutková představení.
Míst. osvětová komise se spr. školy pořádala přednášky se světelnými
obrazy. 17/2 K. Havlíček Borovský,
7/4 zoologická zahrada, 7/7 Mistr Jan
Hus, 28/X cesta legionářů kol. světa.
Divadelní ochotníci sehráli veselý
večer v prosinci 1929.
Obecní knihovna pravidelně vzrůstá přikupováním z obecní dotace 250
Kč a hlavně dary. Nejvíce
knih daroval říd. uč.
Chmelař. Počet čtenářů následkem většího výběru
knih enormě stoupl.
Od. F. Stehny koupil
usedlost č.p. 59 Jindřich
Ptáček, který se přistěhoval
z Kunratic.
Do poslanecké sněmovny bylo zapsáno 271 voličů
v seznamech, z toho 139
mužů a 132 žen. Toliko
celkem 135 mužů a 126 žen
= 261 voličů celkem. Kand.
listina č. I. obdržela (5), VIII. (25), - X. (7), - XII. (2), VIII (1), - XIV. (109), - XV.
(100) a XVI. (7)hlasů) – neplatných bylo 5 hlasů.
Do senátu zapsáno pro
volbu 122 mužů a 121 žen
= 243. Volilo 120 mužů
a 113 žen = 233. Kand.
Listina č. I. (4 hlasy), č. III.
(1), č. VIII. (22), č. XIV.
(98), č. XV. (90), č. X. (4),
č. XVI. (8), č. XIII. (1).
5 hlasů neplatných. Volby
oboje konány dne 27/X.
1929.
1930
Obecní zastupitelstvo
konalo v tomto roce 8 schůzí. Příjem kryt 135% přirážkou ke všem daním.
Rozpočet mš. rady pro rok
1931 příjem 233 Kč vydání
5 464 Kč, schodek 5 231
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Kč. V roce 1929/30 navštěvovalo
zdejší školu 74 žáků. V I. tř. 42 = 26
chl. + 16. dívek, v II. tř. 16 chl. + 16
dívek = 32. Mezi školními dětmi vypukla epidemie spalniček v prosinci
1930 a škola byla úředně zavřena, ale
jen asi 2 dny do vánoc.
Vepřový brav živé váhy kupován za
6,5 Kč za 1 kg, selata 200 – 300 Kč.
Oves se prodával za 1q 78 – 88 Kč, ječmen 130 Kč, pšenice 140, žito 80 Kč.
V katastru obce Sázavy je 10 včelařů s 51 úlem, v r. 1930 přibyli 2 noví včelaři.
Platy a mzdy měsíčně – pasák 80
Kč, služba 150 – 170 Kč, čeledín 200
Kč. Dělnictvo na denní plat při celoročním zaměstnání muži 16 Kč, ženy
7 Kč – sezónní v sezóně žňové muži
22 Kč, ženy 10 Kč.
Ochotnická divadla: v únoru
„Nezvedená bída“ opereta, 9/11 Pod
tíhou podezření, 8/12 Srážka vlaků.
Loutkové divadlo pro děti 29/1.
Světelné obrazy s přednáškami 25/1.
„Jak lidé bydlí“, 16/II „Masaryk a jeho dílo“, 28/6 „Hus a jeho doba“.
Představení ve školním biografu
12/XII. dětské zábavné představení,
21/XII kulturní představení s filmy

přírodními, zemědělskými a technickými.
V listopadu následkem napadlých
spoust sněhu mokrého způsobena
přímo katastrofální škoda v místních
lesích. Tisíce a tisíce polomů a tisíce
vývratů. Bude zapotřebí několik roků
na odstranění.
Léto 1930 suché v červnu a červenci a skoro s tropickými vedry na
slunci až 45°C, srpen a září deštivý.
Sčítacím komisařem pro Sázavu
jmenován říd. uč. Václav Chmelař.
Sčítání lidu bylo v prosinci 1930.
Napočteno 517 lidí = 516 Čechů a 1
Němec. Podle náboženství 359 katolíků + 147 evangelíků českobratr.,
5 bez vyznání, 5 náboženství čsl.,
1 Unitář. Podle jednotlivých samot
a skupin domů napočteno v Babíně
(ob. Sázava) 11 osob, Huťský dvůr
24, Pekelský dvůr 14, Kopaniny 52,
Dolní Sázava 107, Horní Sázava 305,
Štenice 4 osoby = celkem 517 osob.
Počet rodin 103, počet domovních
čísel 99, z nich neobýváno č. 75 a 76
(shořely), ačkoliv č. 99 dosud úplně
vystaveno, ještě neobýváno (výměnek u č. 27).
Přepsal F. Ledvinka

Zprávy z obecního úřadu
dy 13.března, nabyl ÚP účinnosti a je tedy platný a pro všechny závazný.
Pro obec to na jedné straně znamená možnost
žádat o různé dotace, které jsou platností ÚP
podmíněny, ale na straně druhé je v podstatě nemožné bez jeho předchozí změny budovat cokoliv, co v UP není zahrnuto. A změna ÚP představuje téměř stejný rozsah prací, co nový ÚP, tedy cca roční práci a náklady v deseti až statisících.
Starosta obce

ze zastupitelstva obce
USNESENÍ č. 2/2008/0Z
ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 25. 2. 2008
Zastupitelstvo obce Sázava
I. vydává
1. Zastupitelstvo obce Sázava, příslušné podle
ustanovení § 6 odst. 5 písm.c) zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití ustanovení §
43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti vydává Územní plán obce Sázava
II. ukládá
1. Městskému úřadu ve Žďáře nad Sázavou,
odboru rozvoje a územního plánování předkládat
zastupitelstvu Obce Sázava nejpozději do 4 let po
vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně
jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního
plánu obce Sázava v uplynulém období.
III. bere na vědomí
1. Žádost Ing. Zdeňka Lukeše o odkoupení pozemku p.č. 283/88 v k.ú. Sázava u Žďáru nad
Sázavou a její projednání odkládá na příští schůzi
zastupitelstva
2. Informaci o žádosti na výstavbu dětského hřiště na pozemku p.č. 283/13 v k.ú. Sázava u Žďáru
nad Sázavou
3. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě směnné
(koupaliště a přilehlé pozemky) a ukládá starostovi
obce zajistit její dopracování – smlouva bude předložena k projednání na příští schůzi zastupitelstva
4. Informaci o stavbě inženýrských sítí pro bytovou zástavbu na pozemcích po bývalé vojenské
nemocnici a ukládá starostovi obce připravit na
příští jednání zastupitelstva podklady pro zajištění
úvěru na dofinancování této stavby
5. Informaci o přípravě projektu na stavbu chodníku od křižovatky u „nemocnice“ k autobusové
zastávce u hotelu
6. Informaci o schválené dotaci pro Svazek obcípodPeperkemnapořízenímechanizacenakompostárnu
7. Oznámení Krajské hygienické stanice o ukončení výjimky z počtu dětí v mateřské škole
IV. schvaluje
1. Převod zlepšeného hospodářského výsledku
za rok 2007 ve výši 3 845,14 Kč do rezervního fondu organizace Základní škola a mateřská škola
Sázava, příspěvková organizace a souhlasí s návrhem na jeho využití
2. Žádost Hany a Milana Janáčkových: obec
nebude po první rok provozu účtovat pro rekreační
zařízení Hotel Sázava poplatek z ubytovací kapacity a polovinu vybraných prostředků z poplatku za
rekreační pobyt investuje do areálu přírodního koupaliště
V. nesouhlasí
1. S prodejem části obecního pozemku p.č.
401/59 a 401/27 v k.ú. Sázava u Žďáru nad
Sázavou
starosta obce, zástupce starosty

