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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
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.
Zasílání SMS zpráv
Stále je možné se přihlásit k zasílání
SMS zpráv na mobilní telefony. Do
každé domácnosti zasílá obec zprávy
na jeden telefon zdarma. Podrobnosti
k přihlášení jsou k dispozici na internetových stránkách obce:
www.obecsazava.cz
nebo na obecním úřadě.
Poděkování
Od začátku roku proběhly další vydařené akce, které zaslouží připomenutí.
Děkuji proto členům SK Sázava
a všem ostatním, kteří se podíleli na
uspořádání sportovního plesu a hokejového odpoledne a učitelskému sboru
základní a mateřské školy a také našim
hasičům za dětský karneval.
František Ledvinka, starosta obce

Statistika pohybu
obyvatel za rok
2016
Počet obyvatel k 31.12.2015
Přistěhovaní
Odstěhovaní
Narození
Úmrtí
Počet obyvatel k 31.12.2016

646
20
12
7
4
657

Obyvatelé 2006 – 2016
2006
597
2007
599
2008
598
2009
605
2010
626
2011
629
2012
627
2013
636
2014
640
2015
646
2016
657
Za deset let, tedy od roku 2006,
v naší obci přibylo 60 obyvatel.
František Ledvinka, starosta obce
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Zpráva o činnosti sboru dobrovolných
hasičů za rok 2016 – 1. část
9. ledna. Výroční schůze okrsku
Velká Losenice v hostinci u Macků ve
Velké Losenici - Sobotka Josef,
Hažmuka Josef, Pokorný Jiří,
Hažmuková Mirka, starosta obce
Ledvinka František.
24. ledna. Zásah na Rosičce.V 9.20
byl vyhlášen poplach na technickou pomoc při odstraňování spadlé střechy na
vepříně Agro Sázava v obci Rosička. Od
9.30 do14.30 jsme spolu s dalšími sbory
pomáhali stěhovat vepře. Hažmuka Petr,
Hažmuka Martin, Hažmuková Mirka,
Fišar Bohumír, Fišar Zdeněk, Fišarová
Aneta, Daniel František, Pokorný Jiří
st., Pokorný Jiří ml.,Čejka Pavel, Ptáček
Jindřich nejml., Rozvoz občerstvení
Augustin Libor a Augustin Luboš.
31. ledna. Okrsková schůze
v Nových Dvorech. Příprava na okrskový ples, který se bude konat v Nových
Dvorech. Z našeho sboru na schůzi byli:
Sobotka Josef, Pokorný Jiří st.,
Hažmuková Mirka, Hažmuka Josef.
5. února. V odpoledních hodinách
zemřel v nedožitých 88 letech bratr
Jaroslav Zich z České Meze. Pohřeb se
konal 12. února ve 13 hodin v kostele na
Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou.
S naším členem se rozloučili:
Hažmuková Mirka,Hažmuka Josef,
Sobotka Josef, Pokorný Jiří ml.,
Pokorný Jiří st., Daniel František,
Chlubna Miroslav, Augustin Miroslav.
Za sbor z Rosičky Hošek Jan, Poul Jan.
6. února jsme zajišťovali občerstve-

ní na dětském karnevalu. Daniel
František, Hažmuka Petr st., Hažmuka
Jan, Hažmuková Mirka, Hažmuka
Josef, Pokorný Jiří ml., Pokorný Jiří
st.,Černý Mirek, Fišarová Aneta,
Ločárek Petr.
20. února. Příprava tomboly na okrskový ples v Nových Dvorech.
22. února hlášen výjezd na hledání
ztracené osoby. Hledanou osobou byl občan naší obce Pavel Fišar, který se ztratil po autonehodě.V rojnici jsme společně s hasiči z Hamrů a Najdeku prohledávali lesy směrem od Hamrů k Sázavě.
Sobotka Josef, Pokorný Jiří ml.
a Pokorný Jiří st., Uttendorfský Jan,
Augustin Libor a Jakub, Čejka Pavel,
Ledvinka František ml., Hažmuka
Martin, Hažmuka Petr st., Hažmuková
Mirka, Fišar Patrik, Fišar Zdeněk, Fišar
Bohumír, Fišarová Aneta. Pátrali jsme
do večerních hodin, ale marně.
25. února. Na žádost rodiny opět
pátrání po ztracené osobě.Tentokrát
jsme procházeli Babínské lesy. Pátrání
se zúčastnili hasiči i občané naší obce,
ale bohužel opět bez úspěchu.
26. února. Příprava okrskového plesu. Hažmuková Mirka, Fišarová Aneta,
Pokorný Jiří st.
27. února se konal 3. okrskový ples,
tentokrát v Nových Dvorech. Za náš
sbor pomáhali Hažmuka Petr st.,
Hažmuková Mirka, Fišarová Aneta.
Sbory okrsku si rozdělily úkoly a náš
sbor měl na starosti občerstvení s jídlem.

Připravili jsme 100 porcí řízků a 100
porcí guláše.Účast byla pěkná, tak se
vše prodalo.
28. února. Úklid po plese a zároveň
se konalo školení hospodářů. Úklid:
Hažmuka Josef, Pokorný Jiří ml.,
Hažmuka Martin. Na školení Pokorný
Jiří st.
4. března. Školení velitelů ve Žďáře
nad Sázavou - Hažmuka Petr st.,
Sobotka Josef.
5. března. Školení rozhodčích
v Bohuňově - Pokorný Jiří ml.,
Hažmuka Josef.
11. března. Okrsková schůze
v Nových Dvorech.Vyhodnocení plesu Hažmuková Mirka, Pokorný Jiří st.,
Hažmuka Petr st., Hažmuka Josef,
Fišarová Aneta.
12. března. Ženil se člen našeho sboru Radim Technik. Blahopřání a peněžní
dar s gratulací od našeho sboru předal
Libor Augustin.
13. března. Schůze veterán klubu hasičské techniky v Litavě - Fišar
Bohumír, Sobotka Josef.
20. března. Setkání starostů hasičských sborů v Novém Městě na Moravě
- Hažmuka Josef.
15. dubna. Oslava 70. narozenin pana Jana Poula z SDH Rosička. Předali
jsme dar a gratulaci - Hažmuka Josef,
Pokorný Jiří st., Sobotka Josef, Fišar
Bohumír, Daniel František, Hažmuková
Mirka, Fišarová Aneta.
Zapsal Jiří Pokorný st.

Zprávy ze základní školy
Zápis do 1. ročníku základní školy

Zápis do 1. ročníku základní školy v obci Sázava bude dne 19. 4. 2017 v budově školy od
14 hodin do 16 hodin. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.

Den slabikáře
Půl školního roku je za námi a prvňáčci dostali své první vysvědčení.
Za tu dobu se naučili většinu písmenek, umí je přečíst i napsat, počítají
do 20. Velkou událostí pro ně byl přechod z Živé abecedy a hraní si s písmenky ke Slabikáři, první knize, kterou si dokážou přečíst sami.
Slavnostní předání Slabikáře dětem
jsme se rozhodli oslavit spolu s rodiči, které jsme pozvali do školy na
ukázkovou hodinu. Děti maminkám,
tatínkům i tetám předvedly, jak se
naučily první písmenka, básničky, co
už zvládnou přečíst za slova, jak si
poradí s malými, velkými, tiskacími
i psacími písmeny. Dokázaly přiřadit

správné názvy k obrázkům, určit první hlásku ve slově i počet a délku slabik. Po zvládnutí všech úkolů jsme se
mohli rozloučit
s Živou abecedou, která nás
provázela od září
až do půlky listopadu, a děti dostaly Slabikář.
Aby se jim v něm
dobře četlo, na
jednom sladkém
slabikáři jsme si
i pochutnali.
Všem
mým
prvňáčkům pře-

ji, ať se jim ve Slabikáři čte dál tak
dobře jako dosud.
(napsala Mgr. Lada Coufalová)
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Dětský karneval

Zimní sporty

Stálicí našich mimoškolních aktivit je
dětský karneval. Letos byl dlouho dopředu naplánovaný na sobotu 11. 2. Jako
každý rok se o občerstvení postarali místní hasiči a opravdu bylo z čeho vybírat,
svého úkolu se opět zhostili na jedničku.
Hudbu měl na starosti pan Daniel a moderátorkou celé akce byla paní ředitelka.
Karneval zahájily dívky Barbora
Mráziková, Zuzana Holcmanová,
Natálie Podloucká a Darina Pospíchalová vlastním tanečním vystoupením. Po
pěkném předtančení přišel na řadu rej
masek. I letos byly na karnevalu krásné
masky, nepřehlédnutelným byl velký
maskot Sparty, který přivedl na sál početnou skupinku malých i větších fotbalových fanoušků. Děti si na karnevalu nejen zatancovaly, ale i zasoutěžily. Nejvíc
se líbila soutěž pro rodiče s dětmi, kterou
si vyzkoušeli postupně téměř všichni.
Rodiče zdolávali vymezenou trasu tak, že
za sebou na dece vezli své dítě. Musím
říct, že se u toho všichni náramně bavili
jak děti, tak i jejich rodiče. Odpoledne se
pomalu a jistě blížilo k očekávanému
konci - losování hlavních cen. I letos
jsme měli díky sponzorům krásné ceny.
Ti, kteří neměli štěstí a v hlavním losování a nic nevyhráli, nemuseli být smutní, protože zakoupením losu měli jistotu,
že v malé tombole získají nějakou tu
drobnost, a tak z karnevalu neodejdou
s prázdnou.
Letošní karneval se vyvedl a těšit se

Letošní zima se rozhodla, že
nám vynahradí roky,
kdy nebyly
vhodné
sněhové
podmínky
pro zimní
s p o r t y.
Začátkem
roku nasněžilo a pěkně mrzlo, bylo by škoda toho nevyužít. Sázavští tatínci
připravili ledovou plochu na tenisovém kurtu. Žáci si tak výborně
a bezpečně zabruslili na kvalitním ledu. Po pěti letech jsme konečně
mohli uskutečnit párkové lyžařské závody. Předem připravenou trasu na Hamrtejchu si vyzkoušeli nejen naši žáci, ale i ostatní
nadšenci bílé stopy. V pátek 27. ledna, den párkových závodů, byla
teplota pod bodem mrazu, ale našim sportovcům to nevadilo.
Posilněni párkem v rohlíku a s dostatečnou zásobou teplého čaje vyrazili na trať, která byla rozdělena podle věku. Ti, kteří neměli lyže,
si zkusili slalom ve sněhu. Dopoledne si všichni náramně užili.

můžeme na další, který bude 3. 2. 2018.
PODĚKOVÁNÍ
Jako každý rok, tak i letos bych chtěla poděkovat všem
sponzorů, kteří nám přispěli na karneval finančním obnosem nebo věcnými dary: OÚ Sázava, Microtech.cz
(L. Daniel), Nová Europila (p. Sobotková), VHS Žďár nad
Sázavou, p. Vojtěch Rosecký, Cukrárna Slámovi (krásný
a chutný dort), p. Radek Kujal (poukázky na odběr ryb),
p. Jan Rosický (pribináčky), Agro
Měřín a Rynek (p. L. Křesťanová),
p. Leona Pivková, p. Eva Pospíchalová
a p. K. Sedláková.
Poděkování patří i všem, kteří se podíleli na přípravě a organizace karnevalu, ať už šlo o krásně vyzdobený sál,
přípravu soutěží nebo zakoupení cen do
obou tombol. Moc děkuji, protože bez
vaší pomoci by to opravdu nestálo za to.
(Za ZŠ a MŠ napsala
FINANČNÍ
Mgr. Milena Mikysková.)

Přiznání k dani z příjmů za rok
2016 - Tisková zpráva
ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA
Tolstého 2, 586 01 Jihlava

Hokejové odpoledne

V sobotu 21.ledna 2017 jsme uspořádali ve spolupráci s některými rodiči sportovní hokejové odpoledne pro děti ale
i dospělé. Viděli jsme dva krásné a velice dramatické zápasy. Na konci každého
z nich musel být, jak je ve sportu již tradicí, vítěz a poražený. To nemění nic na
tom, že většina ze zúčastněných se
náramně bavila a zápasy si užila.
Jako první na led nastoupily děti. Byly
rozděleny do dvou družstev (Modrý vs.
Červený) a odehrály zápas 3x15 minut.
Z vítězství se radovali Modří 21:16 (7:5,
6:3, 8:8). Každý z dětí si odnesl diplom a
medaili, jako památku na tento den.
Soutěže v rychlobruslení se zúčastnilo

celkem 45 soutěžících, kteří byli
rozděleni do věkových kategorií,
ve kterých pak bojovali o medaile a drobné ceny. Nejmladším
účastníkem byl Dominik Daniel
(r.n.2012), nejstarším účastníkem
Miroslav Augustin (r.n.1947)
Poté na led nastoupili dospělí! V zápase Svobodní vs. Ženatí padlo celkem 28 branek.
Hrálo se 3x20 minut a po hodině
hry bylo skóre 16:12 (8:5, 3:3,
5:4) pro Svobodné.
V obou zápasech padlo celkem 65
branek a zúčastnilo se jich 36 hráčů (19
mužů, 1 žena, 15 chlapců, 1 dívka)
všech věkových kategorií.
Děkujeme všem zúčastněným
hráčům, závodníkům, ale i divákům,
kterých přišlo také hodně a mohutným
fanděním navodili krásnou sportovní
kulisu a atmosféru. Společně se budeme
těšit na další podobné akce a zážitky.
Vice informací, soupisky, střelci, soutěž v rychlobruslení, foto galerie z celého
dne na obecních internetových stránkách.
Sk Sázava z.s.

Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do pondělí 3. dubna 2017.
Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce,
nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona
povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se
lhůta prodlužuje do pondělí 3. července 2017. To platí
jen, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna
u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj.
do 3. dubna 2017 včetně.
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou
zveřejněny na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.
Územní pracoviště finančního úřadu budou pracovat v rozšířených úředních hodinách:
• v termínu od 27. 3. do 31. 3. 2017 ve všech pracovních dnech vždy od 8.00 do
17.00 hodin
• v pondělí 3. 4. 2017 od 8.00 do 18.00 hodin
• o víkendových dnech pracoviště Finanční správy otevřena nebudou
Další rozšíření úředních hodin nad stanovený rámec bude zveřejněno přímo na jednotlivých pracovištích. Pracovníci Finanční správy zajistí přijímání daňových přiznání
a poskytování informací s tím spojených také formou výjezdů do vybraných obcí:

Detailní informace o výjezdech pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí v roce 2017 jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.
K vyplnění tiskopisu DAP k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2016 a k jeho
vytištění je možno využít interaktivní formuláře dostupné na webových stránkách
FS. Tyto formuláře jsou určeny k „papírovému“ podání na pracovištích Finanční
správy.
Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v aplikaci EPO na
Daňovém portálu FS dostupném na adrese www.daneelektronicky.cz.
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