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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
Probíhající práce
Stavba chodníku
Léto sebou vždy přináší stavební práce,
které jsou v rozpočtu obce naplánované. V tomto roce je to především
stavba chodníku od autobusové zastávky u školy podél silnice kolem
Hanusových až po domek č. 116 a úsek
od křižovatky k čističce až po vjezd do
AGRO Sázava a.s. Obě části stavby
jsou již zahájené. V části u Hanusových
ale došlo ke komplikaci, kdy musela
být vyměněna část dešťové kanalizace.
Původní betonové roury byly na několika místech rozpadlé. Stavba chodníku
samozřejmě znamená dopravní omezení, ale zatím probíhá bez větších problémů.
Oprava kanceláří obecního úřadu.
Na několik místech se zde propadla
podlaha – rozpadl se beton. Pracovníci
firmy pana Šimečka proto část podlahy
vyšramovali a položili nový beton.
V pondělí 24. července nastupují malíři
a pak se již bude čekat na dozrání betonu, aby bylo možné položit podlahovou krytinu. Obě kanceláře obecního
úřadu jsou provizorně vystěhovány
v zasedací místnosti a provoz obecního
úřadu je tak značně ztížen.

Hasičské slavnosti Litoměřice 2017
Naši hasiči se zúčastnili VII. celorepublikového srazu hasičstva s výstavou hasičské techniky ve dnech 9. a 10. června
v areálu výstaviště Zahrada Čech
v Litoměřicích. Jejich letošní účast nebyla první, jedenkrát na této výstavě byli jako návštěvníci a pak třikrát jako vystavovatelé. Tentokrát sebou vezli celkově rekonstruovanou koňskou stříkačku, o které se podrobněji zmíníme
v příštích Novinkách. Jedná se o největší setkání toho druhu u nás – 250 hasičských sborů a vystaveno bylo přes 300
kusů techniky, mimo jiné staré zápřahové a parní stříkačky a nechyběly ani
historické
hasičské
automobily.
V průběhu obou dnů se přišlo podívat
téměř 27000 návštěvníků. Většina techniky se aktivně prezentovala v rámci ce-

lodenních ukázek. Součástí slavností
byla i webová soutěž o nejlepší stránky
SDH a otevřena návštěvníkům byla stanice profesionálních hasičů v Litoměřicích. Nedílnou
součástí oslav byla také páteční
Floriánská mše
v katedrále sv.
Štěpána v Litoměřicích, které se
svým praporem
(celkem 38 sborových praporů)
zúčastnili i naši
hasiči. Náš sbor
na slavnostech reprezentovali: Josef
Hažmuka,

Kaple P. Marie Karmelské

V neděli 16. července proběhlo u rozestavěné kaple P. Marie Karmelské
v Sázavě už druhé farní shromáždění farností Velká Losenice a Havlíčkova
Borová. Na mši svaté a následném programu se sešlo cca 500 lidí, kteří si již
také mohli prohlédnout rozestavěnou kapli. Při mši sv. a také v odpoledním programu zahrály obě scholy, Liberi Dei
i Vis Angeli, maminky připravily dílničky pro děti a děti si také mohly vyzkou-

šet skákací hrad. Počasí se opravdu vydařilo, a tak se během odpoledne snědlo
vše, co napekly a připravily maminky
a především pěkný vepřík (dar ZD Velká
Losenice) opečený na grilu. Při mši sv.
proběhla sbírka na stavbu kaple, která vynesla 50 000 Kč. Poděkování patří všem,
kteří přispěli a také všem, kteří s přípravou a organizací pomáhali a také AGRO
Sázava a.s. za půjčování techniky. Zvlášť
děkujeme našim hasičům, kteří opékali

Bohumír Fišar, Josef Sobotka, Martin
Hažmuka, Patrik Fišar.
František Ledvinka,
starosta obce

prasátko a zapůjčili a postavili stan a hasičům z Rosičky, kteří nám také zapůjčili
a postavili stan. Za necelý rok od minulého farního shromážděný práce na kapli
opravdu pokročily. Bylo zde odpracováno více než 2000 brigádnických hodin
a pomáhá nám i mnoho firem.
Více foto na
www.spolek-karmel.webnode.cz
Za spolek KARMEL SÁZAVA z.s.
František Ledvinka

Oprava mostu přes řeku na „Obci“.
Most je nyní uzavřen, ale pro chodce je
zde připravena lávka. V rámci opravy
mostu bude provedeno celkové obroušení konstrukce, nový nátěr a položena
bude nová mostovka, která bude z plechových plátů. Pouze okraje budou
z roštů, aby bylo možné vyhrnovat
sníh. Oprava by měla být hotova do
konce prázdnin.
Oprava podlahy v šatně školy
V šatně školy, která byla před lety vybudována z bývalé uhelny, klesla podlaha a popraskala dlažba. Betony byly
tedy vyšramovány, proveden a zhutněn
nový zásyp a zabetonována nová podlaha. Po dozrání betonu bude položena
dlažba a vymalováno.
František Ledvinka, starosta obce

O pohár starosty obce
V sobotu 8. července proběhl již čtrnáctý ročník soutěže dobrovolných hasičských sborů O pohár starosty obce
Sázava. Opět se zúčastnily sbory ze širokého okolí - celkem se přihlásilo 9
družstev mužů a 2 družstva žen. Areál
na Hamrtejchu naši hasiči perfektně při-

pravili včetně zastřešených laviček a
stánků s občerstvením. I počasí bylo
tentokrát takřka ideální, a tak se celé odpoledne velmi vydařilo.
Děkuji proto všem našim hasičům,
kteří přípravu a průběh soutěže zajišťovali a samozřejmě i všem sborům, které se

soutěže zúčastnily.
Pořadí muži: Daňkovice, Nové
Dvory, Bohdalov, Sázava I.
Pořadí ženy: Bohdalov, Nové Dvory
František Ledvinka,
starosta obce

Kadeřnické
a holičské práce
Stříhání, barvení, melírování,
trvalá ondulace. Holení, úprava
vousů holícím strojkem.
Objednání po 16 hodině
na telefonním čísle 731 406 295.
Pokorná Marie Sázava 96.
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Zprávy ze základní školy
Akce ve škole ke
konci školního roku

22. 6. jsme vyrazili s žáky 3., 4.
a 5.ročníku na Dopravní hřiště do Žďáru nad Sázavou. Nejdříve si zopakovali základní znalosti o chování na
silnici, vybavení jízdního kola, dopravní značky, křižovatky. Potom čtvrťáci psali test a mohli získat řidičský
průkaz na jízdní kolo, což se skoro
všem povedlo. Na konci si všichni zajezdili na dopravním hřišti.
Druhý den nás čekal unikátní vzdělávací projekt o Brazílii, tentokrát promítán v KD v ZR. Žáci se dozvěděli zajímavosti o životě lidí a přírodě této
země Jižní Ameriky. Jako vždy tento
projekt splnil očekávání a příští rok se
můžeme těšit na Barmu.
Abychom vyplnili dopoledne, navštívili jsme ještě městské muzeum,
kde jsme se dozvěděli o tom, jak se
Žďár stal městem.

Školní výlet na
Zelenou horu

V úterý 27. 6. jsme všichni ze ZŠ vyrazili na školní výlet. Tentokrát nám počasí přálo a cestovali jsme vlakem.
Pěšky jsme přešli celý Žďár a došli až
na Zelenou horu. Tam si v kostele žáci
poslechli zajímavosti o kostele svatého
Jana Nepomuckého, vyzkoušeli si kvíz.
Všichni se už moc těšili na něco dobrého, tak jsme zavítali do cukrárny. Výlet
byl turistický, tak nás čekala ještě cesta
zpět na nádraží a vlakem jsme se vrátili do Sázavy.
Výlet se vydařil a všichni byli spokojení.
(Za ZŠ napsala Mgr. L. Kujalová)

Konec roku
v naší škole

V červnu už nás ve škole čekaly jen
samé příjemné události – výlet na

Zelenou horu, spaní ve škole, miniolympiáda, rozloučení s našimi páťáky
a konečně rozdání vysvědčení.
Na přespání ve škole jsme se sešli
podvečer, a protože nám počasí přálo,
mohli jsme si opéct párky a po setmění se vydat na stezku odvahy.
Odvážnější děti se do tmy vypravily
samy, ty, které měly nějaké obavy, se
přidaly k paní učitelkám. Přestože se
nás maskovaní páťáci snažili vystrašit,
všechny děti došly do cíle a mohly na
sebe být pyšné. Po večerní pohádce
děti zalezly do spacáků ve třídách a o
půl šesté už byly natolik vyspalé a čilé,
že si zvládly připravit snídani a vyrazit
na školní miniolympiádu.
V miniolympiádě soutěžily ve
čtyřech kategoriích: hod, běh, slalom a skok do dálky. Byli vyhodnoceni 3 nejlepší sportovci z každého
ročníku a ještě jednou jim patří naše
gratulace. Stejně tak všem účastníkům, kteří dodržovali pravidla fair

play a fandili všem ostatním.
Ve čtvrtek jsme se rozloučili s našimi páťáky, kteří odchází na další stupeň do jiných škol. Darince
Pospíchalové děkujeme za krásnou
prezentaci, která všem připomněla začátky dětí ve školce až po jejich odchod v 5. třídě.
Darinko, Filípku, Domčo, Míšo,
Honzíku, Barunko, Natálko a Kubíku
přejeme Vám hodně štěstí, úspěchu
a dobrých nových kamarádů do dalších let. Doufáme, že na sázavskou
školu budete rádi vzpomínat.
Stejně tak bychom popřáli Sabince
Pivkové, ať se jí na nové škole daří
a zapadne mezi nové kamarády tak
dobře, jako u nás.
A všem dětem přejeme krásné a zasloužené prázdniny. Užijte si volna,
sluníčka a načerpejte dost sil.

nink má něco do sebe. Po vyrovnaném
prvním poločase se ve druhém projevil
větší fyzický fond na straně svobodných
a po zásluze zvítězili. Ženatí prohru nesli
velice těžce a na pozápasové tiskovce se
snažili najít příčiny. Žádné na své straně
neshledali. Takže to svedli na náhodu nebo snad vyšší moc ☺. A slibují pořádnou
odvetu napřesrok. SVOBODNÍ vs.
ŽENATÍ – 6:3. Počasí nám moc nepřálo,

a proto zábava pokračovala jen do setmění. Více informací, soupisky, vítězové dovednostních soutěží a fotografii na obecních internetových stránkách.
Děkuji všem, kteří přispěli jakoukoliv
měrou na uspořádání akce, a budu se těšit
na další setkání.
Za Sk Sázava z.s.
Jan Hošek

(Za ZŠ napsala Mgr. L. Coufalová)

Fotbalové odpoledne
V sobotu 15. července jsme uspořádali
pro všechny fotbalové nadšence odpoledne strávené hraním fotbalu a dovednostmi s míčem. Odpoledne jsme zahájili dovednostní soutěží ve střelbě na branku s umělým brankářem, ve slalomu
s míčem a střelbou na tyč nebo břevno.
Soutěží se zúčastnilo celkem 33 fotbalistů od dětí až po dospělé. Následovalo
utkání našich dětských nadějí, které byli

rozdělení do dvou družstev podle věku.
Zápasu se zúčastnilo 16 dětí. Zápas byl
napínavý a plný šancí, děti si ho užily a
po 2x 15 minutách se skóre zastavilo:
MAREK team vs. RADIM team – 2:4.
Fotbalové odpoledne jsme na závěr zakončili zápasem mezi Svobodnými a Ženatými, kterého se zúčastnilo 23 hráčů.
Svobodní tentokrát nenechali nikoho na
pochybách a ukázali, že pravidelný tré-

Všechny sportovce malé i velké srdečně zveme
dne 19.8.2017 od 9:30 do 17:00

na sportovní volejbalové odpoledne
(pro děti přehazovaná)
na hřišti ve Štenici v Sázavě.
Hlásit se mohou družstva dospělých i smíšená s dětmi.
Registrace všech družstev na místě od 9:30 do 10:00, tj.
6-členných družstev na přehazovanou s dětmi
6-členných družstev na volejbal dospělých
Předběžný program (bude upraven na místě dle počtu družstev):
6-členná družstva v přehazované s dětmi od 10:00
6-členná družstva ve volejbale dospělých od 13:00
Výborné občerstvení zajištěno.
V případě vydatných lijáků
bude odpoledne zrušeno.
Zvou V. a R. Svobodovi
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