mutace ZDAR:_SVRATKA.QXD

20.4.2017

22:01

Stránka 10

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
Výběr vodného a stočného
Od středy 10. května do soboty 13.
května 2017 budou prováděny odečty vodoměrů a účtováno vodné
a stočné.
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.
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

Zpráva o činnosti sboru dobrovolných
hasičů za rok 2016 – 3. část
18. června se ženil člen našeho sboru Pokorný Jiří ml. Předali jsme gratulaci a peněžní dar - Hažmuková Mirka,
Hažmuka Josef, Fišar Zdeněk, Fišarová
Aneta Ločárek Petr, Sobotka Josef.
22. června. Pomoc při přikrývání silážní jámy v AGRO Sázava Hažmuková Mirka, Hažmuka Petr st.
a ml., Hažmuka Jan, Augustin Jakub,
Fišar Zdeněk.
2. července. Účast na pohřbu bratra
Pátka z SDH Najdek - Pokorný Jiří ml.,
Sobotka Josef, Hažmuka Josef, Chlubna
Miroslav.
8. července. Příprava na soutěž o pohár starosty obce Sázava.
9. července. 13. ročník soutěže o pohár starosty obce. Zúčastnilo se 9 družstev mužů a 2 družstva žen. Naše družstvo mužů se umístilo na 7. místě Augustin Libor, Filip Jaroslav, Ledvinka
František ml., Augustin Jakub,
Hažmuka Petr st., Čejka Pavel,
Hažmuková Mirka, Hažmuka Martin,
Fišar Bohumír.
13. srpna. Oslava 100 let založení
SDH Pořežín. Oslav se zúčastnili

Stavba kaple P. Marie Karmelské
Práce na stavbě kaple nyní pokračují již převážně brigádnicky. Osazen
je kříž v přední části kaple, který bude s konstrukcí kaple ještě propojen
laťováním. To by mělo proběhnout současně se stavbou střechy nad
venkovním kněžištěm na opačné straně kaple. Dokončena je také střecha. Z venkovních prací proběhla stavba dešťové kanalizace včetně
vsakovací jímky a také vodovodu. Většina prací ale nyní probíhá uvnitř: izolace stěn
a stropu, natažení
parotěsné
fólie,
OSB desky na stěny kaple a latě na
strop. Na ty budou
natlučeny palubky,
které jsou již natřené. Ve stropě
jsou také provedeny rozvody elektřiny.
Děkujeme všem,
kteří na stavbu přispívají finančně nebo ji provází modlitbou a také samozřejmě všem 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:
www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2000799958
Za spolek KARMEL SÁZAVA, z.s. František Ledvinka
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Sobotka Josef, Fišar Bohumír. A zároveň probíhaly oslavy otevření rozhledny
na Rosickém kopci. Společně s SDH
Rosička jsme 12. srpna postavili zázemí
a po skončení akce jsme vše společně
uklidili a odvezli.
14. srpna. Pomoc při stavění laviček
na bohoslužbu u rozestavěné kaple.
27. srpna. Výstava hasičské techniky
v Telči. Vystavovali jsme stříkačku PS 8
- Sobotka Josef, Fišar Bohumír. Zároveň
se konalo ukončení prázdnin s opékáním selete. Opět den před příprava na
akci a den po akci úklid.
3. září. Soutěž o Bohdalovský pohár.
Soutěžilo nejmladší družstvo ve složení
Fišarová Aneta, Černá Patricie, Rosecká
Lucie, Hažmuka Jan, Hažmuka Petr ml.,
Augustin Luboš, Augustin Jakub,
Sobotka Marek, Fišar Zdeněk. Družstvo
se umístilo na 7. místě z 11.družstev.
7. září. Účast na pohřbu Františka
Dočekala z SDH Nížkov - Hažmuka
Josef, Fišar Bohumír, Uttendorfský Jan,
Augustin Libor, Augustin Miroslav,
Fišarová Aneta, Hažmuková Mirka,
Sobotka Josef, Černý Michal.

10. září. Výročí 130 let založení sboru SDH Velká Losenice s předáním
nového vozu TATRA do užívání místního sboru - Hažmuka Petr st., Černá
Patricie, Hažmuka Josef, Fišar Bohumír,
Hažmuková Mirka, Pokorný Jiří ml.
14. září. Setkání bývalých hasičských funkcionářů ve Žďáře nad
Sázavou. Účastnili se Hažmuka Josef,
Sobotka Josef, Augustin Miroslav, Fišar
Bohumír.
3. října. Okrsková schůze, na které
se projednával výlet pro děti do Pekla
u Hlinska
10. října. Další schůze s nahlášením
počtu zájemců o výlet.
5. listopadu. Výlov rybníku. Loveno
jen sítí pro nedostatek vody. Vybráni kapři na vánoční běh a přeměřen kapr
Pepa - 70 cm.
13. listopadu. Okrsková schůze.
Nahlášení výročních schůzí a dořešení
výletu do Pekla.
19. listopadu. Výlet do Pekla
u Hlinska. Jelo 7 dětí a 2 dospělí.
Zapsal: Jiří Pokorný st.

Základní a mateřská škola
Všeználek 2017

Jako každý rok, tak i letos se „páťáci“ zúčastnili vědomostní soutěže Všeználek, kterou
pořádá středisko volného času ve Žďáru nad
Sázavou. Spolu s nimi také přijeli povzbuzovat žáci 4. ročníku. Soutěž byla zaměřená na
všeobecné znalosti dětí, doplněná logickými
mezihrami. Soutěžil čtyřčlenný tým. Velký
podíl na výsledku má i štěstí při výběru
otázek. Letos jsme skončili na krásném
pátém místě. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací a budeme se těšit na příští rok.

Výlet za poznáním
do Jihlavy „Korunovační klenoty a ZOO“

V pátek 24. 3. 2017 žáci základní školy navštívili ZOO v Jihlavě. Nebylo úplně nejlepší počasí, takže jsme mohli vidět spoustu zvířat pouze v krytých pavilonech. Samozřejmě nikdy
nezklamou surikaty a oblíbené žirafy. Nový pavilon s plazy se všem také líbil, hlavně obří
anakonda. Nebyl by to takový zážitek, kdybychom nenavštívili obchůdek s plyšáky a suvenýry.
Poté jsme došli na náměstí, kde
jsme shlédli jedinečnou výstavu replik korunovačních klenotů v galerii
hotelu Gustav Mahler. Všichni jsme
se dozvěděli něco nového o Karlu
IV., viděli brnění, sochu a magický
meč. Výlet se zdařil a těšíme se na
další zážitky.
(Napsala Mgr. Lenka Kujalová)
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Základní a mateřská škola

Pojďte s námi
do lesa!

To byl název ekologického prožitkového programu, který jsme absolvovali ke
Dni Země.
V ekocentru Baliny u Velkého
Meziříčí jsme pomocí všech smyslů

y
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zkoumali, jaký může být les.
V lese jsme strávili tři hodiny a během této doby si vyzkoušeli, jaké jsou
stromy na dotek, hledali pobytová znamení zvěře, počítali letokruhy na pařezech, abychom zjistili stáří stromů nebo
lovili drobné živočichy schované v mechu, jehličí a pod kameny.
Náš průvodce Standa nám ukázal
i to, čeho bychom si sami nevšimli, děti zaujal znalostmi o mechu, na modřínu jsme našli i vousatec, který se objevuje jen v čistých lesích. Společně si
také zahráli hru na vlka, aby se trochu
zahřáli a vyťukávali rytmus na klacíky.
Celé dopoledne příjemně uteklo
a my se určitě do Balin rádi vrátíme.
(Napsala Mgr. Lada Coufalová.)

Zápis do mateřské školy v obci Sázava
bude dne 10. 5. 2017, od 900 do 1430 hodin.
Půjde pouze o administrativní úkon, zákonní zástupci dětí si podají Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na ředitelství ZŠ a MŠ Sázava nebo přímo
v mateřské škole. Zájemci o přijetí se mohou tento den podívat do mateřské školy v čase od 10 do 11 hodin. Formulář spolu s kritérii pro přijetí najdete na našich
webových stránkách: www.obecsazava.cz/skola.

Sk Sázava z.s.
V sobotu 25.března jsme se jako již tradičně sešli s dětmi ve sportovním areálu ve Velké
Losenici, abychom společně ukončili letošní
zimní sezónu. Všichni už se těšíme na venkovní sporty, kola a procházky probouzející se
přírodou. Ale zhodnocení uplynulé sezóny a
cíle do té další to je poslední krok, který nás čekal. Při kuželkách a něčeho dobrého k jídlu
jsme se toho zhostili na výbornou a všichni si to
náramně užili. Děti opět celou sezónu podávaly
výborné výsledky jak ve florbalu, stolním teni-

Zakončení sezóny

se nebo házené ve školní lize. Patří jim veliký
dík za snahu a přístup k tréninkům. Jejich rodičům pak k podpoře ve sportu. Po vydařeném loňském prázdninovém kempu jsme se rozhodli
jej uspořádat i letos a kemp se okamžitě naplnil
a už teď je plný. Z toho máme opravdu velkou
radost.
Co se týče A-mužstva. Mužům se naopak
vůbec nedařilo a pochvalu určitě nezaslouží.
Neudrželi příslušnost v OP 3. třídy a po obsazeném posledním místě sestupují o soutěž níže.
Bohužel i takové jsou okamžiky ve
sportu. A ač to nesu velice těžce,
musím se s tím vypořádat. K tomu,
aby mohl tým konkurovat, je třeba
trénink a na ten někteří hráči nechodí, proto jsme tam, kde jsme.
Doufám, že v blízké době se to
změní a třeba zásluhou mladých
hráčů budeme mít opět důvod
k větší radosti ☺. V příští sezóně
bych rád, založil tým právě z mladých sázavských talentů a zapojil
je do soutěží. Bude to pro ně krok
dopředu a pro nás rozšíření základny hráčů.
Na začátku letošního roku jsme
společně s občany Sázavy oslavili
20. výročí od založení sportovního
klubu v naší obci. Sportovní ples,
který jsme při této příležitosti
uspořádali, se podle nás a ohlasů,
které se k nám donesli, povedl.
Z toho máme opravdu velkou radost. Věříme, že se nám podaří ho
v příštím roce zopakovat a opět se
sejít s Vámi všemi. Děkujeme za
podporu!!!
Termíny akcí, které se chystáme
pro Vás a Vaše děti připravit v letošním roce:








Čistá řeka Sázava – 22.4.17
Sázavské olympijské hry – 27.5.17
Fotbalové odpoledne – 15.7.17
Sportovní kemp – 24.8. – 27.8.17
Silvestr pro děti – 31.12.17
Sportovní ples – 10.2.18
za Sk Sázava z.s. Jan Hošek

Sportovní ples

SÁZAVA
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