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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
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 na internetových
stránkách obce: www.obecsazava.cz
nebo na obecním úřadě.
Policie ČR, usnesení ve věci poškození autobusové čekárny sprejem
Obec Sázava obdržela Usnesení Policie
ČR, ve kterém se konstatuje, že se podle ustanovení § 159a odst. 5 trestního
řádu odkládá trestní věc podezření ze
spáchání přečinu poškození cizí věci
podle § 228 odst. 2 trest. zákoníku – pachatel neznámý.
František Ledvinka, starosta obce

Zpráva o činnosti sboru dobrovolných
hasičů za rok 2016 – 4. část
20.11. Setkání členů veterán klubu
hasičské techniky v Jámách - Sobotka
Josef, Fišar Bohumír.
23.11. Školení preventistů ve
Žďáře nad Sázavou - Augustin Libor.
26.11. Výroční valná hromada našeho sboru. Zhodnocení činnosti sboru za rok 2016.
3.12. Oslava 70. narozenin člena
našeho sboru Miroslava Augustina.
Předána gratulace s darem - Pokorný
Jiří st., Černý Miroslav. Zároveň se
konala výroční valná hromada
v Sázavě pod Křemešníkem. Tam

z našeho sboru jeli Sobotka Josef,
Ločárek Petr a Hažmuka Martin.
5.12. Mikulášská nadílka ve škole.
Odpoledne nadílka v Sázavě, Rosičce
a České Mezi.
10.12. Výroční valná hromada
SDH Újezd - Černá Patricie, Fišarová
Aneta, Hažmuková Mirka.
17.12. Tradiční běh o vánočního
kapra. Tento den i výroční valné hromady SDH Rosička a SDH Bohdalov,
na které jsme byli pozváni. Na
Rosičku jeli Hažmuka Josef,
Uttendorfský Jan. Do Bohdalova Čer-

ný Michal, Pokorný Jiří ml., Fišar
Zdeněk.
Samozřejmostí je celoroční údržba
hasičské techniky a zbrojnice.
K dnešnímu dni máme 68 členů,
z toho 17 do 18 let, 6 žen, 45 mužů
a jeden čestný člen. V prosinci byli na
vlastní žádost odhlášeni dva členi našeho sboru, a to Dolíhal Ondřej
a Technik Radim.
V Novém roce 2017 nás tedy je 66.
Z toho 6 žen, 17 dětí a 43 mužů.
Zapsal: Jiří Pokorný st.

Zprávy ze základní školy
Velká taneční soutěž
Koncem dubna, letos to vycházelo na
pátek 28. 4., se kulturní dům zaplnil
děvčaty a chlapci, kteří navštěvují taneční kroužky vedené pod SVČ
Active Žďár nad Sázavou. Tato soutěž je vyvrcholením jejich celoroč-

Super girls: zleva Bětuška, Natálka P., Klárka, Jakub, Darinka a Sabinka

ního snažení a pilného cvičení. Naše
děti se letos připravovaly na soutěž
pod vedením Jakuba Volfa. V soutěži
jsme měli zastoupení hned ve dvou
kategoriích, break dance - Fire skeleton a street dance - Super girls. Obě

družstva ve svých kategoriích získala
druhá místa. Gratulujeme.
Poděkování patří nejen Jakubovi,
ale celému organizačnímu týmu této
soutěže.

Fire skeleton: zleva Jan U., Natálka V., Jiří U., Radek R.

Praha 2017
K letité tradici v naší škole patří
i výlet „páťáků“ do Prahy. Žáci
pátého ročníku na naší škole končí
a odcházejí na jiné školy v okolí,
a tak je výlet pro ně takovým malým bonusem. Letos jsme do Prahy
vyrazili trošinku dřív než obvykle,
ale nic to neubralo na neopakovatelném kouzlu tohoto výletu - cesta
vlakem, turistický výšlap po Praze
zakončený prohlídkou ZOO. Už
vloni jsme provedli menší změnu
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v trase z hlavního nádraží na Petřín,
kterou jsem chtěla letos zopakovat,
ale stačilo jedno špatné odbočení
a vytvořili jsme si novou trasu.
Pravda je, že jsme příliš nebloudili,
jen jsme neviděli Betlémskou kapli,
za to jsme přišli přímo ke Karlovu
mostu. Potom už jsme měli obvyklou trasu i zastávky, snad jen
Pražský hrad jsme obešli po zámeckých schodech. V ZOO jsme měli
ještě jedno moc milé překvapení.
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Praha 2017

Informační tabule

Přišel za námi náš
bývalý žák Vilém
Gallus se svou maminkou. Jediné co mohu
dodat, je to, že není
žádný výlet stejný a pořád se máme na co těšit.
Tak zase za rok.

V naší obci byly začátkem jara instalovány nové informační tabule. Je na nich letecký snímek obce s vyznačením
některých míst, které si lze přiblížit i na fotografiích v rohu panelu. Připojili jsme se tak k dalším obcím, které již
podobné panely instalovány mají. Dřevěné stojany na panely vyrobil pan Jan Hošek se zaměstnanci obce a společně
je také osadili na vybraná místa.
starosta obce

za ZŠ a MŠ napsala
Mgr. Mikysková

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ
POLICIE KRAJE VYSOČINA
Kancelář ředitele KŘ, Oddělení tisku a prevence
Od začátku letošního roku do 10. května evidují
policisté v Kraji Vysočina 11 případů, kdy se pachatelům podařilo okrást seniory. Za kalendářní
rok 2016 policisté těchto skutků v našem kraji zaznamenali na 50. Pachatelé se přitom snaží vylákat peníze od starších lidí různými způsoby.
V poslední době je velmi častá legenda o vrácení
různých přeplatků za dodávky elektřiny, vody nebo plynu. Způsobů, jak se zloději mohou dostat
do bytů a rodinných domků je více. Podvodníci
se vydávají například za pracovníky různých
energetických společností. Poškozenému uvedou, že na jeho odběrném místě je evidován nedoplatek za odebraný plyn, elektřinu nebo vodu
a požadují jej zaplatit zpět s výhružkou odpojení
energií. Senioři většinou pod tímto nátlakem požadovaný finanční obnos zaplatí.
Je třeba, aby si lidé uvědomili, že komunikace mezi energetickou společností a zákazníkem
probíhá v dnešní době písemnou formou prostřednictvím České pošty. Může se samozřejmě
stát, že nedojde k zaplacení zálohy za odebrané
energie ze strany zákazníka. V tomto případě
zákazník dostane poštou upomínku, případně
další, kde je již upozorněn na možnost odpojení od dodávek energií. Rozhodně za zákazníky
ale nechodí žádný pracovník těchto firem s tím,
že vybírá nedoplatky nebo vrací přeplatky za
odebrané energie.
Pachatelé se především pod výše
uvedenými legendami snaží dostat do bytu či
domu oběti. Jakmile se podvodník dostane do
bytových prostor, tak velmi rychle lokalizuje
prostor, kde má senior uloženy své úspory
a následně je odcizí. V tomto případě policisté
doporučují nemít doma velké finanční obnosy
a samozřejmě nikoho cizího si do bytu nebo domu nepouštět. Bylo by dobré, kdyby každý senior měl ve svém mobilním telefonu
uložené číslo například na starostu obce, své
dospělé děti a na Policii České republiky.
V případě, že dojde k takové situaci, kdy u dveří stojí neznámý člověk a chce se dostat pod nějakou záminkou do bytu, může senior zavolat
přímo těmto osobám a požádat je o pomoc nebo alespoň o radu.
Policisté by chtěli na seniory důrazně apelovat, aby byli ve vztahu k cizím lidem nebo
k osobám, u nichž si nemohou osobně ověřit jejich totožnost, více obezřetní. Senioři by neměli otevírat dveře domu nebo bytu, aniž by se
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předem přesvědčili, kdo za nimi je. V žádném
případě by neměli neznámé osoby zvát do
svých domovů a při každém opuštění domu by
za sebou měli uzamknout dveře. Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá je o půjčení peněz, měl by si senior tuto informaci, vždy
ještě před předáním hotovosti, osobně ověřit. Je
také vhodné trvat na předání peněz přímo tomu
člověku, který o půjčku požádal. Vydání peněz
neznámé osobě s sebou totiž nese velké riziko.
Je důležité mít na paměti, že pachatelé jsou
velmi dobře připravení a budou o krok před
vámi. Dokáží velmi rychle reagovat i na nečekané situace, nevypadají většinou na první pohled podezřele, mají příjemné vystupování,
jsou komunikativní, milí, slušně oblečení a působí dobrým a seriózním dojmem.
nprap. David Linhart,
vrchní inspektor
+420 974 261 208, +420 725 868 475,
david.linhart@pcr.cz
Vrchlického 46, 587 24 Jihlava

19

