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Sázava
Obecní úřad: Sázava 180, 592 11, tel./fax: 566 666 213, e-mail: urad@obecsazava.cz,
ucetni@obecsazava.cz, starosta@obecsazava.cz, web: www.obecsazava.cz

Zprávy z obecního úřadu

Silvestr pro děti 2016

Poplatky
Dle rozhodnutí zastupitelstva, které je
beze změny platné již několik let, se
do konce března každého roku platí
poplatek za odpad, který činí 300 Kč
na osobu a do konce února poplatek za
psa ve výši 80 Kč za jednoho psa
a 120 Kč za každého dalšího.

Společnou oslavou jsme se 31. 12.
2016 důstojně rozloučili se Starým rokem 2016 a přivítali ten Nový 2017.
Silvestrovské oslavy jsme odstartovali v 15 hodin, kdy vypukla diskotéka
pro všechny zúčastněné. V průběhu
odpoledne a podvečera byly pro děti
připraveny soutěže, kde si mohly vyzkoušet svoji šikovnost. Při losování
dětské tomboly panovalo v sále velké
napětí, které většinou vystřídala velká
radost z výhry. Dětská půlnoc byla naplánovaná na 19:30, kdy jsme přivítali Nový rok přípitkem a krátkým
ohňostrojem. Někteří pokračovali
v zábavě a ti nejmenší se začali rozcházet do svých domovů. Na ústech
měli úsměv a to je přece ten nejlepší
vstup do Nového roku. Vždyť s úsměvem jde všechno líp.

Poděkování
Koncem loňského roku opět proběhly
vydařené akce, které zaslouží připomenutí a poděkování jejich organizátorům. Děkuji proto našim hasičům
nejen za uspořádání běhu o vánočního
kapra, ale za celoroční práci a pomoc
obci.
Děkuji také všem, kteří připravovali
Silvestra pro děti v kulturním domě
a vlastně se po celý rok dobrovolně a
ve svém volném čase věnovali našim
dětem. Práce s dětmi a dobrovolná
práce vůbec, si zaslouží velké uznání.
František Ledvinka, starosta obce

Chceme poděkovat všem sponzorům a těm, kdo se podíleli na realizaci a přípravě samotného silvestra.
Zvláště pak DJ Milanovi za výbornou muziku, kterou si děti velice po-

chvalovaly ☺. DĚKUJEME!!! A za
rok opět nashledanou!!! Více fotografií na obecních internetových
stránkách.
Sk Sázava z.s.

Tříkrálová
sbírka 2017
Tříkrálová sbírka proběhla v tomto roce v naší obci v sobotu 9. ledna a tři
skupinky koledníků tentokrát vybraly
celkem 24 346 Kč (v loňském roce 25
202 Kč).
Děkuji vedoucím všech tří skupinek
i malým koledníkům. Letos za mrazivého počasí opět nachodili několik
kilometrů, a to zvlášť u těch nejmenších zaslouží obdiv. A poděkování samozřejmě patří i všem dárcům.
František Ledvinka, starosta obce

Oznámení E.ON
Distribuce, a.s.
o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 08.02.2017 od 07:30 do 15:30
Dne 15.02.2017 od 07:30 do 15:30
Obec Část obce
Sázava Sázava
Vypnutá oblast: část obce Sázava - od
Žďáru směr V. Losenice a směr Nové
Dvory, od Žďáru směr Nížkov po křižovatku u kaple včetně ulice od křižovatky nahoru po d.č. 25 a uličky od křižovatky dolů po d.č.132, včetně lokality
nových RD u staré trati a objekty v okolí, včetně odběratelské trafostanice
Sázava hotel č. 200794 (SaZ, s.r.o.) a vč.
odběratelské trafostanice Sázava vojsko
č. 200802 (SaZ,s.r.o.)
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Zahájení provozu SMS InfoKanálu obce
Vážení spoluobčané, obec Sázava doposud zasílala hromadné SMS zprávy v rámci společného programu s obcí
Velká Losenice. Od 1. ledna 2017 ale zřizujeme samostatné
zasílání hromadných SMS pro naši obec, a proto jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich
mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).
Podmínkou zasílání SMS zpráv z InfoKanálu obce je ale
nová registrace odběratelů. Na jedno trvale obydlené číslo
popisné (bytovou jednotku) zasíláme SMS na jeden telefon
zdarma.
Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:
• plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích
a stavu jejich řešení?
• plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie,
popř. plynu?
• uzavírkách místních komunikací?
• termínech mimořádných svozů odpadu?
• konání kulturních a společenských akcí?
• mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
a další užitečné informace spojené se životem ve
Vaší obci?
Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE!

Jak? 1. online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na podatelně OÚ
Jak se registrovat online?
Pomocí webového formuláře na webových stránkách obce,
hledejte tento obrázek
na úvodní straně webu.
Nebo se registrujte přímo zde:
www.infokanal.cz/cweb/reg/SAZAVA
Pomocí registračního online formuláře můžete svou
registraci později upravit nebo registraci zrušit.
Jak se zaregistrovat pomocí SMS? SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI
mezera SAZAVA mezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI
mezera CESKAMEZ mezera CISLOPOPISNE
!!! Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení
mezer mezi slovy !!!
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 566 666 213
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Divadelní představení Čtvrtý z mudrců
Na ukončení Tříkrálové sbírky a jako poděkování koledníkům i všem dárcům
Farní svaz Velká Losenice již několik let připravuje divadelní představení Čtvrtý
z mudrců. To se každým rokem odehrává v jiné obci farnosti a letos proběhlo
u nás v Sázavě. Děkujeme proto všem hercům, kterých je již téměř 50, všem, kteří pomáhali se zajištěním (stavba kulis, našim hasičům a maminkám za přípravu
občerstvení pro herce a pod.), AGRO a.s. Sázava za dopravu kulis a poskytnutí
mechanizace na odhrnutí sněhu. A samozřejmě divákům, kteří se na představení
přišli podívat. A děkujeme také všem dárcům za příspěvek na stavbu kaple, na
účet spolku pro stavbu kaple přibylo 18 000 Kč.
František Ledvinka

Zahájení provozu SMS
InfoKanálu obce
Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS na pevnou linku v hlasové podobě.
Pro registraci pevné linky prosím volejte: 566 666 213 nebo zašlete e-mail
s žádost na: info@infokanal.cz (v žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registrační SMS).
Příklad SMS zprávy z SMS InfoKanálu obce:
Zprávy z úřadu:
IK SAZAVA Z důvodu poruchy vodovodního řadu nepoteče dnes voda v celé
místní části Česká Mez, na opravě se intenzivně pracuje.
Poznámka: IK = InfoKanál
SMS Podatelna - komunikace s úřadem pomocí SMS zpráv:
Neodpovídejte na SMS, které od nás dostanete, nemůžeme zaručit jejich přečtení, pokud chcete s námi komunikovat, využijte prosím, SMS Podatelny:
SMS ve tvaru: P mezera TEXT Vašeho podání odešlete na číslo SMS
InfoKanálu: 566 666 213.
Vážení občané, zavedením SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v naší obci. Věříme, že budete se službou spokojeni, proto, prosím, neváhejte a registrujte
se. Jen dobré zprávy Vám přeje starosta František Ledvinka.
www.infokanal.cz
www.obecsazava.cz

Oznámení finančního úřadu

Nechte si posílat údaje pro placení daně
z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky!
ZŠ a MŠ Sázava spolu s SDH v Sázavě Vás srdečně zvou na

DĚTSKÝ KARNEVAL
v sobotu 11. 2. 2017 od 14 hodin
v KD obce Sázava
Bohatá tombola,
tanec, rej masek,
občerstvení
a soutěže.
Vstupné
děti 15 Kč,
dospělí 20 Kč.

Proč?

Nebudete mít starost, jestli Vám bude
včas doručena složenka.
Vždy budete mít údaje pro placení daně
z nemovitých věcí u sebe ve své e-mailové schránce, ať jste kdekoli. Když zapomenete zaplatit daň z nemovitých
věcí, správce daně Vám zašle upozornění na e-mail. Budete moci zaplatit daň z
nemovitých věcí pomocí QR kódu v pohodlí Vašeho domova.

Kdo může tuto službu využít?

Poplatník daně z nemovitých věcí, který
nemá zřízenu službu placení daně
prostřednictvím SIPO.
Poplatník daně z nemovitých věcí právnická osoba, která nemá zřízenu
datovou schránku.

Jak na to?

1) Vyplníte
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.
Formulář najdete na podatelnách finančních úřadů nebo na webu
www.financnisprava.cz pod záložkou
daňové tiskopisy.
2) Tuto žádost doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně
z nemovitých věcí.
Přihlášení k zasílání údajů pro placení
daně z nemovitých věcí na e-mail na
zdaňovací období roku 2017 je možné
do 15. března 2017. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení
daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána složenka.
www.financnisprava.cz

Tříkrálová sbírka 2017
Vážený pane starosto, tímto Vám děkuji za spolupráci při
pořádání „Tříkrálové sbírky 2017“. Ve vaší obci Sázava bylo
vybráno celkem 24.346 Kč.
Tříkrálová sbírka nám v roce 2017 pomůže rozšířit nabídku půjčovny
kompenzačních pomůcek, poskytovat zdravotní terapie a pomáhat klientům našich služeb při přepravě do jejich domovů.
O realizaci těchto našich záměrů stejně jako o celkovém výtěžku sbírky v našem regionu budeme informovat v tisku a na našem webu (hb.charita.cz).
Ještě jednou mnohokrát děkujeme za vstřícnost pracovníků Vašeho úřadu. Bez této pomoci bychom
sbírku organizovali jen s velkými obtížemi.
Za pracovníky Oblastní charity Havlíčkův Brod přeje úspěšný rok 2017 a všechno dobré
Bc. Jana Dománková koordinátorka TKS Oblastní charita Havlíčkův Brod
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