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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

Vítání dětí
V neděli 21. května proběhlo vítání
dětí narozených v naší obci v předchozím roce. Tentokrát to bylo celkem 8 dětí, 4 děvčátka a 4 kluci.
Bylo to velice bezprostřední a milé
setkání, které zpestřila hrou na
příčnou flétnu Anička Ledvinková.
Děkuji proto všem, kteří s organizací a průběhem této akce pomohli,
především pak paní Olze Fišarové,
která opět velmi pěkně připravila a
vyzdobila balkon kulturního domu
a nejvíce se na přípravě podílela.

Oznámení knihovnice
obecní knihovny
26. června
knihovna uzavřena
3. července
půjčovní doba od 14,00 do 18,00 hodin
vracení žďárských knih
10. července
půjčovní doba od 17,00 do 18,00 hodin
nové knihy ze žďárské knihovny
7. srpna
půjčovní doba od 14,00 do 18,00 hodin
Vodné, stočné
Ve dnech 6. a 7. července budou prováděny odečty vodoměrů a účtováno
vodné a případně stočné v rekreačních
objektech.
Stavba chodníku
Během prázdnin bude pokračovat stavba chodníku od autobusové zastávky u
školy až k domu č. 116 naproti obecní
prodejně – projektová dokumentace je
k nahlédnutí na obecním úřadě. Termín
zahájení prací bude předem oznámen.
Po dobu stavby je proto třeba počítat s
dopravními omezeními při průjezdu
obcí.
František Ledvinka, starosta obce

Stavba kaple
P. Marie Karmelské
Spolek KARMEL SÁZAVA, z.s. pokračuje se stavbou kaple. V této chvíli
je uvnitř kaple hotový, palubkami pobitý, strop a vše je připraveno na montáž
sádrokartonů. Venku byla již z větší
části postavena opěrná zídka z gabionů
a probíhají terénní úpravy. Vybudována
také byla dešťová kanalizace včetně
vsakovací jímky. Nyní práce probíhají
na příjezdové cestě a parkovišti. Do
konce tohoto roku bychom také měli
provést obklad fasádními deskami,
které jsou již objednané.
Děkujeme všem, kteří se stavbou kaple pomáhají (téměř vše probíhá brigádně), kdo na ni finančně přispívají a
kdo za dokončení kaple prosí. Ke dnešnímu dni bylo zdarma odpracováno
více než 1700 hodin. Děkujeme také
firmám za půjčování techniky a práce
odvedené zdarma: AGRO Sázava a.s.;
VHS Žďár nad Sázavou s.r.o.; SaZ
s.r.o. Hodonín; Leoš Křesťan, Sázava;
Miroslav Marek, Nížkov.
Podrobnější informace a fotografie
je možné nalézt na internetových stránkách spolku:
www.spolek-karmel.webnode.cz,
všechny příjmy i výdaje na transparentním účtu:
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2
000799958.
Za spolek KARMEL SÁZAVA, z.s.
František Ledvinka
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Obyvatelé k 31.12.2016
počet
647

muži
318

ženy
329

Zdroj: ČSÚ

prům. věk muži
40,4

prům. věk ženy
39,9

Více foto na
www.obecsazava.cz.
František Ledvinka,
starosta obce

Zprávy ze základní školy
Návštěva Vida centra v Brně
Na letošní výlet jsme se vypravili do
brněnského Vida centra. Jejich stálá expozice je rozdělena do čtyř tematických celků – Planeta, Civilizace,
Člověk a Mikrosvět a my si mohli vyzkoušet přes 170 pokusů. Velký úspěch
měly jejich vodní dráhy, odpal vo-

díkové rakety, nafouknutí balonu, prožití zemětřesení nebo rozpoutání tornáda.
Navštívili jsme také Divadlo vědy,
do kterého jsme mohli vstoupit po
ochutnání šmoulové zmrzliny kterou
přímo před námi vyrobili. Představení

bylo plné zábavných pokusů a všichni
jsme si ho užili.
Na prozkoumání všeho, co Vida nabízí, nám nestačily ani 3 hodiny, ale odjížděli jsme plni zážitků. Letošní výlet
se nám vydařil.
Za ZŠ a MŠ Mgr. L. Coufalová

Dětský den s hasiči
Jako každým rokem, tak i letos připravil místní SDH pro děti k jejich
svátku zábavné dopoledne. Tentokrát
připadla akce na pátek 2. 6. 2017.
V prostoru na „Hamrtejchu“ si mohly děti zastřílet ze vzduchovky na
terč za bedlivého dozoru hasičů tak,
aby vše proběhlo bezpečně i pro nejmenší děti z MŠ. Dále si všichni vyzkoušeli srážení kuželů proudem vody a také téměř opravdový zásah při
hašení požáru v přírodě (ohniště připravené hasiči). Zásah se podařil!
Oheň byl uhašen do posledního
uhlíku. Hasiči nezapomněli ani na
malé občerstvení pro všechny děti.
A na co se nejvíce těšili školáci ze
ZŠ? Na to, co přichází vždy na závěr
setkání. Pořádná sprcha, která zkropila děti ze střechy zásahového vozu.

V parném počasí, které to dopoledne
panovalo, to bylo přímo skvělé osvěžení. Nakonec nám z toho krásného
dopoledne zbylo pár fotografií roze-

smátých dětí a hasičů. Tak zase na
přes rok, budeme se těšit a děkujeme!
Za ZŠ a MŠ Mgr. I. Urbánková

Jak rozkvetla stará bota
V týdnu od 29. května jsme v naší MŠ zařadili program na rozvíjení poznatků dětí
o přírodě, její ochraně, recyklaci a v neposlední řadě o tom, co potřebují rostliny
ke svému růstu. Semínka bylin a koření
jsme vysévali v MŠ už na začátku jara
a tak jsme tentokrát chtěli vyzkoušet něco nového. O spolupráci jsme požádali
rodiče a tak se v šatně objevily staré boty

všeho druhu a velikostí, ale také květiny
a rostliny, určené k vysazování. A potom
už jenom zbývalo pustit se do práce.
Krásné počasí nám v tom vydatně pomáhalo a tak se naše činnost hned po svačině přesunula ven před školku. Všechny
děti, i ty nejmenší si postupně samy naplnily svoje boty hlínou, vybraly kombinace květin a rostlin, které si pak zasadily.

Každý si svoji osázenou botu umístil ke
vchodu do šatny školky a tak vznikla
opravdu originální zahradní dekorace.
Poslední fází bylo samozřejmě zalévání
našeho květinového „záhonu“. Nutno
ještě poznamenat, že květinám se v těchto zvláštních zahradních nádobách líbí,
protože nám už všechny rozkvetly!
Za MŠ Mgr. I. Urbánková
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Poděkování

Oslavy dětského dne v Sázavě
V sobotu 27.5.2017, při příležitosti oslav dětského dne v naší obci, proběhly již čtvrté letní
olympijské hry. Zapojit se do nich mohl každý,
kdo se v danou chvíli pohyboval v naší obci.
Soutěže byly zahájeny úderem 13 hodiny.
Soutěžního klání se tentokrát zúčastnilo 72
sportovců, různých věkových kategorií.
Soutěžilo se v sedmi disciplínách a každý
z účastníků si mohl vyzkoušet, v čem jsou jeho
přednosti a na čem je třeba do příští olympiády
ještě zapracovat. Skákalo se přes švihadlo, lovily se ryby, vrhalo koulí nebo běhalo do vrchu.
Počasí bylo opravdu výborné a sportovci měli

ideální podmínky podat co nejlepší výkony.
V cíli každé disciplíny čekala na sportovce nějaká drobnost na doplnění energie a na olympijském stadionu pak společná večeře a samozřejmě zlatá medaile. V 17 hodin jsme slavnostně zakončili čtvrtý ročník olympijských
her v naší obci. Na závěr je třeba všechny
účastníky za jejich výkony pochválit, protože
většina předvedla své maximum a výkony některých jedinců jsou opravdu obdivuhodné. Na
viděnou na příští olympiádě!!! Více info a fotografii na obecních internetových stránkách.
Sk Sázava z.s.

Vedoucí školní jídelny děkuje panu Jaroslavu Janáčkovi za celoroční bezplatnou dodávku brambor do školní kuchyně.
Vlasta Topinková

Všem, rodičům i dětem,
přejeme krásné prázdniny,
plné radosti, pohody
a nových zajímavých zážitků!
Zaměstnanci
základní a mateřské školy
v Sázavě

Nová cukrárna v Sázavě

Olympijské hry

Dobrý den, dovolujeme si Vám oznámit, že jsme ke dni 5. května 2017 otevřeli novou
Cukrárnu Bistro Sobotkovi v Sázavě.
Přijďte k nám ochutnat zákusky a domáci dezerty (i bezlepkové), popřípadně výbornou kopečkovou zmrzlinu La Panna podle italské receptury.
Nabízíme domácí limonádu, točenou Kofolu a regionální pivo Revolta. Posezení si
můžete zpříjemnit kvalitním vínkem z Adámkova vinařství, případně exkluzivním
vínem od Karla Rodena. Můžete u nás ochutnat i jiné alkoholické nápoje. Na dobrou
chuť Vám nabízíme grilovaný hermelín, zeleninové saláty, bezlepkový smažený sýr, ale
i hranolky u nás najdete. Budeme pro Vás též připravovat i masa přímo z grilu.
Naše rodinné prostředí s velkou krytou terasou a dětským koutkem je vhodné nejen
pro cyklisty a rodiny s dětmi, ale pro všechny, kteří si chtějí příjemně posedět.
Je možné u nás uspořádat rodinné oslavy i firemní akce a večírky.
Těšíme se na Vás :-) Sobotkovi
Cukrárna Bistro Sobotkovi, tel.: 736 233 333, bistrosobotkovi@gmail.com

Úklid kolem řeky

Sběr kamení

Sk Sázava z.s. - poděkování

V měsíci dubnu a květnu proběhlo několik malých, dobrovolných akcí pořádaných sportovním klubem v Sázavě. V dubnu jsme společně čistili břehy řeky Sázavy v katastru naší obce. Počasí bylo deštivé. My jsme se ho nezalekli a břehy řeky dali po zimě opět do pořádku. Sešlo se nás celkem 31
(19 dětí a 12 dospělých). Druhou akcí byl v květnu sběr kamení. Sbírali jsme
kamení na polích p. Laciny, sešlo se nás opět hodně (ve čtvrtek v podvečer
nás bylo 24 a v pondělí dopoledne dokonce 28 převážně dětí).
Děkuji proto všem zúčastněným za pomoc a dětem za přístup k dobrovolné práci. Jsem moc rád, že Vám není jedno v jakém prostředí žijeme
a snažíte se přispět ke zlepšení jeho stavu.
Za Sk Sázava Jan Hošek

SÁZAVA
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