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Sázava

Obecní úřad: Sázava 180, 592 11, tel. 566 666 213, 777 719 097, e-mail: urad@obecsazava.cz
účetní OÚ 777 693 067, ucetni@obecsazava.cz | místostarosta, správce vodovovodu a ČOV
777 730 807 | starosta@obecsazava.cz, web: www.obecsazava.cz

Zprávy z obecního úřadu

Plán prací na rok 2017

Nové telefonní spojení na obecní
úřad
Od března je možné na obecní úřad volat nejen na pevnou linku 566 666 213,
ale i na tato nová telefonní čísla: kancelář OÚ: 777 719 097, správce vodovodu a kanalizace a místostarosta obce
Jan Hošek 777 730 807, účetní obecního úřadu Petra Bukáčková 777 693
067.

Rozpočet obce na rok 2017 opět počítá
s několika většími akcemi. Především
by měl být dokončen chodník od školy
podél silnice až před dům č. 105 s napojením na cestu dolů ke hřišti na Obci. To
bude asi největší investice.
Druhou největší položkou pak bude
oprava komunikací – silnice pod prodejnou, kde byla provedena přeložka kanalizace; příjezd k bytovému domu č. 129
a na závodě ulička od Dvořákových kolem domu č. 146 až po vyústění u
Ptáčkových. Rádi bychom také opravili
prostor před obecní prodejnou, ale tento
pozemek je stále ve vlastnictví státu
(Úřad pro zastupování ve věcech majetkových) a ač o něj obec už několik let
žádá, doposud převeden nebyl. A tady
hrozí, že pokud by v budoucnu stát ten-

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.
František Ledvinka, starosta obce

Stavba kaple
P. Marie Karmelské
Spolek KARMEL SÁZAVA, z.s. pokračuje se stavbou kaple. Během zimních
měsíců osadila firma PKS Žďár nad
Sázavou okna a dveře a také prosklení
kněžiště. 2. března byl pak postaven a
upevněn kříž v přední části kaple a hned

to pozemek obci prodal, ocenil by jej i s
opravenou plochou a obec by tak tuto opravu zaplatila vlastně dvakrát.
Další větší investiční akcí je stavba
autobusové zastávky u „Nemocnice“. V
letošním roce by měl být vybudován
záliv pro autobus ve směru ke Žďáru
nad Sázavou a osazena malá autobusová čekárna.
Již několikátým rokem pokračují úpravy hřbitova. I v tomto roce rozpočet
obce na tuto akci pamatuje a chtěli bychom především dořešit a upravit stanoviště s vývodem vody na zalévání. Větší
část finančních prostředků je však
plánována na stavbu parkoviště vedle
hřbitova. Projektová dokumentace je již
hotová a nyní připravujeme podklady
pro žádost o stavební povolení.

Poslední akcí v kapitole 2212 (silnice) bude oprava mostu přes řeku na obci. Stávající dřevěná mostovka bude odstraněna, nosná kovová konstrukce bude
očištěna a opatřena nátěrem a nakonec
bude položena nová mostovka z kovových plátů.
Velkou položkou bude i oprava odvodňovacího rigolu od firmy SaZ s.r.o.
okolo kapličky ke Starému hostinci.
Jednou z největších investic bude mimo jiné i bezdrátový rozhlas. Stávají
rozhlas 100V by měl být v celé vesnici
nahrazen bezdrátovým. Česká Mez,
Kopaniny a lokalita 10 RD, kde už bezdrátový rozhlas je, se pouze připojí
k nové ústředně.
František Ledvinka, starosta obce

Zpráva pro občany!

Generální oprava mostu v Hamrech
Most přes řeku u Březinova mlýna na
silnici 1/19 je velmi špatném stavu a
proto Ředitelství silnic a dálnic přistoupí k jeho generální opravě. Bohužel se
oprava nedá provádět po jednotlivých
jízdních pruzích a okolí mostu je tak
stísněno, že se nedá využít provizorního
přemostění v jiném místě. K požadavku,
aby se oprava prováděla po polovinách,
nebo aby se zajistilo provizorní přemostění krajský úřad odbor dopravy uvádí: Daný požadavek nelze akceptovat,
neboť v místě stavby je velmi stísněný
prostor a tedy není možné danou stavbu
provádět po polovinách či využít provizorní přemostění.
Oprava mostu začne 3. 4. 2017 a

potrvá do 13. 8. 2017. Uzavírka bude
úplná!
Pro obyvatele naší obce to znamená,
že každý kdo má trvalý pobyt v obci
Hamry nad Sázavou může využívat trasu přes kamenný most po místní komunikaci od silnice 1/19 ( z Leskovic) k silnici III/01843 (u hasičské zbrojnice
Hamry n.S). Při policejní kontrole, které
budou velmi časté, se prokážete občanským, nebo jiným průkazem, kde je uvedena adresa. Pro nákladní dopravu a
ostatní automobily bude tato komunikace uzavřená. Pokud k někomu pojede
těžký náklad dovážející nákladním autem, je třeba do těchto částí obce vjíždět
tak, aby se nepřejížděl kamenný most!

Pro občany, kteří pracují v Hamrech nad
Sázavou, pro majitelé nemovitostí v zahrádkářské kolonii „Pod Křivákem“,
kteří nemají v obci trvalý pobyt a potřebují tuto trasu použít, bude obecní úřad
vydávat povolenky, vždy ve středu od
15.00 do 17.00 hod.
Autobusy, jedoucí do Přibyslavi,
Nížkova, Jihlavy pojedou přes Nové
Veselí, Matějov do Sázavy a naše zastávky Horní Hamry a Leskovice se nebudou obsluhovat!
Žádáme občany o pochopení a o trpělivost.
Hubert Křesťan – starosta obce
Hamry nad Sázavou

Dotace

nato byla dokončena střecha a boční stěny. Nyní pokračují práce uvnitř kaple –
izolace stropu a stěn a současně jsme venku začali s terénními úpravami a přípravou podkladu pro přístupový chodník.
Děkujeme všem, kteří na stavbu přispívají finančně nebo ji provází modlitbou
a také samozřejmě všem firmám a brigádníkům, kteří pomáhají uspořit značnou
část finančních prostředků. Podrobnější informace a fotografie je možné najít na internetových stránkách spolku: www.spolek-karmel.webnode.cz, všechny příjmy
i výdaje na transparentním účtu:
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2000799958
Za spolek KARMEL SÁZAVA, z.s. František Ledvinka
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V návaznosti na úpravy a změny poskytování finančních prostředků na hospodaření v
lesních dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., - tedy dotace do lesů - upozorňujeme vlastníky lesů na potřebu splnění některých administrativních náležitostí.
Jedná se především o tzv. registraci žadatele. Tato musí být provedena na předepsaném formuláři „OHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO
PROSTŘEDKU“ a to v termínu od 01. 09 do 31. 03., vždy ještě před započetím vlastních prací v lese. Pro letošní rok tedy nejpozději do konce března 2017 a toto ohlášení je platné pro období do konce srpna 2017. Dotační rok je tedy od 01. 09 do 31. 08.
Finanční příspěvky je možno získat pro následující činnosti:
I. Příspěvek na ekologické a přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese
Vyklizování nebo přibližování dříví koněm, lanovkou nebo železným koněm
Přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi (vyvážecí traktor nebo souprava)
Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením
II. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
Přirozená obnova
Umělá obnova síjí nebo sadbou
Zajištění porostů, přeměny nebo rekonstrukce porostů
Výchova lesních porostů do 40 let věku
Veškeré dotované činnosti musí být hotové před poskytnutím příspěvku.
Vlastní „ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU“ musí být podána nejpozději do 3 měsíců od provedení prací v lese.
V případě jakýchkoliv dotazů ve věci poskytování finančních prostředků na hospodaření v lesních kontaktujte svého odborného lesního hospodáře.
Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Nové Město na Moravě.
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Plán prací na rok 2017
29. dubna. Výcvik v dálkové přepravě vody ve Velké Losenici. Výjezd
v 17 hodin, délka 1600 m, převýšení 35
m, hasičů 141. Účastnilo se 10 sborů našeho okrsku a SDH Matějov. Fišar
Zdeněk, Fišar Bohumír, Fišarová Aneta,
Augustin Jakub, Černý Michal, Černá
Patricie, Sobotka Josef, Rosecká Lucka,
Chlubna Miroslav, Pokorný Jiří ml. a st.,
všichni Hažmukovi.
30. dubna. Příprava a pálení čarodějnic – Hažmukovi, Augustinovi, Pokorný
Jiří ml., Černý Michal a pomáhal
Němec Adam.
1. dubna. Úklid po pálení čarodějnic,
prolití ohniště vodou a úklid hadic po
dálkové přepravě vody - Fišar Bohumír,
Hažmuka Martin, Jan, Petr st. a ml.,
Hažmuková Mirka.
7. května. Sběr železného šrotu Hažmuka Josef, Martin, Jan, Petr st.
a ml., Sobotka Josef, Ločárek Jiří,
Pokorný Jiří st. a ml., Černý Michal,
Rosecká Lucka, Rosecký Michal, Fišar
Zdeněk, Patrik, Bohumír, Topinka Jiří,
Augustin Libor a Jakub, Dolíhal Ondra,
Svoboda Pavel, Stehno Milan, Ptáček

Jindřich nejml.
8. května. Žehnání nového praporu
a slavnostní schůze ke 135. výročí založení sboru v Nížkově. Dopoledne
proběhla mše svatá v místním kostele.
Součástí mše bylo žehnání nového praporu. Potom následovala slavnostní
schůze. Z našeho sboru zde byli
Hažmuka Josef, Daniel František.
21. května. Okrsková soutěž v Nový
Dvorech. Za náš sbor soutěžilo mužstvo
mužů a seniorů. Muži se umístili na 7.
místě, senioři na 2. místě. Muži - Fišar
Bohumír, Augustin Libor a Jakub,
Ledvinka František, Hažmuka Martin
a Petr ml., Pokorný Jiří ml., Černá
Patricie, Černý Michal. Senioři - Fišar
Bohumír, Augustin Libor, Daniel
František, Hažmuka Josef a Petr st.,
Filip Jaroslav, Čejka Pavel, Černý
Michal.
29. května. Vítání občánků. Vítán
Sobotka Lukáš. Předali jsme peněžní
a upomínkový dar - Hažmuková Mirka,
Černý Michal.
V měsíci květnu jsme zakoupili vyřazený sanitní vůz Volswagen od a.s. Žďas

Informace pro spoluobčany 2017
Nabízíme následující služby
Zprostředkujeme kontakt se společenským prostředím, to znamená, že poskytujeme informace o jiných neziskových organizacích, svazech a klubech, které sdružují osoby s konkrétním zdravotním postižením nebo poskytují jiné služby pro
zdravotně postižené a seniory.
Informujeme o dávkách, příspěvcích,
výhodách a slevách. Poskytneme poradenství ohledně průkazů OZP, jejich platnosti a výhodách z nich plynoucí, dále
parkovacích průkazů, příspěvku na péči
a jeho využití, hodnocení a posuzování
úkonů péče, příspěvku na mobilitu, pomů-

cek pro osoby se zdravotním postižením,
možnosti získání příspěvku na nákup automobilu a úpravu koupelny a za jakých
podmínek lze tyto příspěvky získat.
Podáme informace o invalidních důchodech, možnosti získání sociální služby, zaměstnávání zdravotně postižených osob,
příspěvku na bydlení, slevy na telefon,
plyn, elektřinu, na které mají osoby se
zdravotním postižením právo. Pomáháme
s vyplněním různých tiskopisů, vypisováním žádostí, sepsáním odvolání a námitek proti rozhodnutí o zamítnutí.
CZP je distributorem euroklíčů.
Euroklíče rozdáváme klientům, kteří

4. června. Slavnosti firmy Stratílek
ve Vysokém Mýtě. Zde jsme vystavovali naši stříkačku od této značky, kterou
vlastníme - Fišar Bohumír, Sobotka
Josef.
6. června. Okrsková schůze v naší
klubovně. Organizoval se dětský pochod na Rosičku.
10. června. Dětský den s místní školou. Děti jsme svezli v našem autě,
střílelo se ze vzduchovek, stříkalo z ruční stříkačky, hasila se maketa letadla
a školy a nakonec přetahovaná - Fišar
Bohumír, Sobotka Josef, Pokorný Jiří
ml. a st., Hažmuka Josef, Hažmuková
Mirka, Čejka Pavel, Augustin Jakub,
Kocián Zdeněk.
15. června. Příprava a značení cesty
na první okrskový dětský pochod. Cesta
vedla ze Sázavy na Rosický kopec Sobotka Josef, Hažmuka Petr ml.,
Hošek Jan, Hažmuková Mirka.
17. června. Konal se první dětský
pochod všestrannosti. Děti vyrazily po
skupinách v 17 hodin a po cestě plnily
na devíti stanovištích různé úkoly. Účast
asi kolem osmdesáti dětí. Na konci opé-

Instalace monitorovacího zařízení
Koncem minulého roku a začátkem tohoto firma E-mont s.r.o. Nové Město na
Moravě instalovala na sběrné studni
a všech čerpacích stanicích na splaškové
kanalizaci zařízení, které prostřednictvím SMS zprávy hlásí poruchy provozu. Ve sběrné studni veřejného vodovodu pak především oznamuje pokles hladiny vody v akumulační nádrži. To
správci vodovodu panu Hoškovi umožňuje zjistit důvod poruchy a zajistit
opravu bez toho, že by byla ohrožena
dodávka vody, protože v případě poklesu hladiny vody ve sběrné studni je ještě
v obou komorách vodojemu zásoba vody na několik dní. Hlášení poruchy chodí prostřednictvím SMS zprávy na telefon správce vodovodu a starosty.
František Ledvinka, starosta obce
kání špekáčků - Sobotka Josef,
Hažmuka Jos., Augustin Jakub,
Hažmuka Petr ml. a Jan, Rosecký
Michal a Lucie, Sobotka Marek a
Radim, Čejka Dominik.

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.,
pracoviště Žďár nad Sázavou
splňují kritéria dána NRZP ČR, která je
nositelem projektu.
Na CZP máme Psychologickou
a Pedagogicko-psychologickou poradnu pro dospělé a děti. Službu zajišťuje našim klientům pan Mgr. Novotný.
Právní poradnu. Naši klienti zde řeší
právní problémy týkající se zdravotního
postižení či dlouhodobé nemoci. Jedná se
především o oblast pracovní, sociální.
Poradny jsou pro klienty centra poskytovány zdarma.
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek…
Jako fakultativní činnost nabízíme kli-

entům zapůjčení kompenzační či rehabilitační pomůcky. Zapůjčujeme mechanické
invalidní vozíky, nástavce na WC, toaletní
křesla, různé typy chodítek, schodolezy.
Cena za zapůjčení pomůcky se pohybuje
v rozmezí 3-15 Kč za den podle pořizovací ceny pomůcky.
Rehabilitačně ozdravný pobyt k moři
se letos uskuteční v září. Jezdíme do městečka Bibione v Itálii. Zájezd je vhodný
pro osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a seniory.
Kontakty: 566 625 703 | 605 353 612
e-mail: czp.zdar@volny.cz
vedoucí: Květoslava Růžičková

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa – předcházet a bránit vývoji,
šíření a přemnožení kůrovců v lesích
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy
lesů, se na Vás obrací – v souvislosti s loňským a předloňským významným obdobím
sucha a následnou očekávanou gradací kůrovců - s následujícím upozorněním:
Vlastníci lesů (stát, obce, ostat. právnické osoby, fyzické osoby) jsou dle § 32 z.č.
289/95 Sb. o lesích (dále jen „lesní zákon“) povinni předcházet a bránit působení škodlivých činitelů (kůrovců) na les, zejména: bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů, tedy i jednotlivých druhů podkorního hmyzu poškozujícího les,
tj. kůrovců (lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout lesklý, atd.), vyskytujících se především na smrku.
Ke splnění této povinnosti je nezbytné, aby jednotliví vlastníci lesů:
1. zpracovali a asanovali (odvoz z lesa, chemicky, mechanicky sloupáním kůry) veškeré stromy a dříví dosud napadené kůrovcem (v průběhu pozdního podzimu, zimy
a předjaří uschlé a usychající stromy) – do 31.3. 2017, nejpozději však prokazatelně
před výletem dospělců z napadených stojících stromů či ležícího dříví
2. zpracovali a asanovali kůrovcové stromy napadené v období měsíců dubna a května 2017 (v průběhu těchto měsíců uschlé a usychající stromy) - do 30.5. 2017, nejpozději však prokazatelně před výletem dospělců z napadených stojících stromů či ležícího dříví
3. zpracovali a asanovali veškerou nahodilou těžbu (vývraty a zlomy ze zimního období) – do 30.5.2017, nejpozději však prokazatelně před výletem dospělců z napadených stojících stromů či ležícího dříví
4. aktivně a nejlépe osobně prověřovali v týdenních intervalech stav svých lesů (veškeré stromy suché, usychající, zrezivělé, smolící, s drtinkami za šupinami kůry,
s opadávající kůrou či jehličím jsou podezřelé a musí být neprodleně přistoupeno k jejich asanaci, tj. pokácení a odvozu z lesa – včetně vršků a špalků paliva)
5. vstoupili v kontakt se svým odborným lesním hospodářem (případné informace podají jednotlivé obce), který upřesní rozsah nahodilé těžby včetně termínů asanace
a zpracování
6. neprodleně zajistili a realizovali (ať už prostřednictvím svým či třetích osob) nahodilou těžbu – tj. likvidaci kůrovcem napadeného dříví po 30.5.2017 spočívající v pokácení a účinné asanaci, tj. odvezení kůrovcem napadené hmoty z lesa před ukonče-

SÁZAVA

ním vývoje brouků, popř. nelze-li toto splnit, využít chemické asanace či asanace ručním odkorněním.
Vyzýváme tímto tedy veškeré vlastníky lesů, aby aktivně a v součinnosti s odborným lesním hospodářem realizovali shora uvedené kroky a zabránili tak dalšímu šíření kalamitních škůdců, kteří jinak způsobí další významné škody na jejich lesích i lesích sousedních vlastníků. Navíc nesplněním zákonných povinností v ochraně lesa, daných právě ust. § 32 lesního zákona, se vlastník lesa vystavuje nebezpečí správního
řízení a postihu.
Současná gradace kůrovců se s ohledem na předchozí dlouhé období významného
sucha jeví jako potencionálně vážná, neboť dospělé smrkové porosty jsou i přes zimní
a předjarní srážky významně oslabeny. Orgán státní správy lesů proto považuje za
vhodné využít možností měst, městysů a obcí k upozornění na výše uvedené skutečnosti. Z tohoto důvodu se na Vás obracíme s žádostí o spolupráci a o zveřejnění
níže uvedeného textu způsobem v místě obvyklým, např.: místním rozhlasem či
ústní nebo písemnou formou (např.: opakovaně v místním tisku, vyvěšením na
úřední desce po dobu min. tří měsíců).
Příklad textu pro opakované vyhlášení rozhlasem (opakovaně v průběhu měsíce
března): „Upozorňujeme vlastníky lesů na možné nebezpečí přemnožení kůrovců
v lesích a tím vzniku škod na lese. Proto vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti
s odborným lesním hospodářem k neprodlenému prověření stavu jejich lesů
a k odstranění schnoucích či jinak poškozených stromů, včetně jejich asanace.
Napadené dřevo je třeba urychleně vyvézt z lesa nebo mechanicky či chemicky
ošetřit a to ve stanovených termínech. V průběhu zimy uschlé či právě usychající
smrky, jakož i vývraty a zlomy z tohoto období, je třeba zpracovat a odvézt z lesa
do konce března tohoto roku. Dříví napadené kůrovcem po 31.3. je nezbytné zpracovat do 31.5.2017, nejpozději však před výletem dospělců z napadeného dříví“.
Závěrem připojujeme odkaz na instruktážní film o kůrovci:
https://www.youtube.com/watch?v=B9F6_un8TTg&feature=youtu.be
Děkujeme za spolupráci a za přenesení výše uvedených informací do Vašich obcí.
Informace o kontaktech na OLH rádi poskytneme na vyžádání na tel: 566 688 340.
Ing. Jaroslav Doubek, vedoucí odboru životního prostředí
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