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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

Obecní prodejna
Nájemce části obecní prodejny paní
Malenovská ke dni 13.11.2017 ukončila provoz a prodejnu smíšeného
zboží uzavřela. Důvodem je další
udání, které na ni přišlo. Na to předchozí již činnost ukončil i nájemce
druhé části prodejny pan Čejka.
Několik udání za rok, na základě kterých vždy přijde nějaká kontrola, je
pro jakéhokoliv provozovatele samozřejmě psychicky vyčerpávající a nedivím se, že to nevydrží a raději to
vzdají. Co to přináší těm, kdo udání
posílají, je pro mě záhadou.
Nyní bude muset zastupitelstvo obce
rozhodnout, jak s touto budovou naloží.

Poděkování
Děkuji všem zaměstnancům obce za
zvládnutí následků větrné smršti. I v
době vypnutí elektrického proudu byla zachována dodávka vody v Sázavě
a pro Českou Mez byla obnovena následující den po zprovoznění elektrocentrály na vodojemu. Nyní ještě
zbývá zpracovat kalamitní dřevo v obecních lesích.
František Ledvinka, starosta obce

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky konané
ve dnech 20.10. – 21.10.2017
Obec Sázava
Voliči v seznamu
Vydané obálky
Volební účast v %
Platné hlasy
Strana, hnutí, ...
ANO 2011
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Česká str.sociálně demokrat.
Občanská demokratická strana
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
Česká pirátská strana
Komunistická str.Čech a Moravy
TOP 09
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Strana zelených
Strana svobodných občanů
ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU
Referendum o Evropské unii
Strana Práv Občanů
Řád národa - Vlastenecká unie
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Svatomartinské slavnosti
Již po páté se ve dnech 11. a 12.11. v
naší obci uskutečnila Svatomartinská

slavnost. Sešli jsme se s dětmi, maminkami a tatínky, abychom si vyrobili lucerničky na průvod
a upekli svatomartinské
rohlíčky.
V neděli 12.11.
jsme se plni očekávání vydali na cestu za sv.Martinem.
Z oblohy se sypal
sníh a vytvořil krásnou svatomartinskou
atmosféru.
Cesta lesem byla
protkaná svíčkami,
nikde ani vidu po ži-

váčkovi. Jaké to bylo milé překvapení,
když jsme na konci putování mohli
spatřit sv.Martina, jak se podělil s žebrákem o plášť. Bylo krásné zažít, jak
jsme se i my později podělili o rohlíčky,
které jsme společně upekli.
Čas sv.Martina je totiž časem podarování. Podarování ne na úkor sebe, ale
podarování, kde dáváme druhým
a přesto nestrádáme. Vždyť i sv. Martin
se podělil s žebrákem jen o půl pláště,
protože kdyby dal celý, skončil by jako
žebrák. Umrzl by.
Moc děkuji všem za pomoc při pečení a tvoření - Lence Temlové, Pavle
Lukešové, Dance Kalusové a mnoha

Zákon č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím
V minulých Novinkách jsem se zmínil
o využívání zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Zákon
umožňuje občanům požádat si o různé
informace, ale jak už to u mnohých,
zdánlivě potřebných, zákonů bývá, neřeší případy, kdy dochází spíše k jeho zneužívání. Občas takové případy proběhnou i v televizním zpravodajství.
V případě, že někomu není něco
jasné nebo někdo nějakou informaci potřebuje, jednoduše přijde a prostě se zeptá nebo zavolá, případně pošle dotaz
mailem a nepotřebuje k tomu žádný
zákon. Z vlastní zkušenosti vím, že to
tak dělá 99,9% lidí a doposud to takto v
Sázavě fungovalo. Dnes mám ale na stole už šest žádostí o poskytnutí informací
podle zák. 106/1999 Sb. a jednu stížnost
(nebyla spokojená s mou odpovědí, což
bude řešit Krajský úřad) od jedné osoby.
Navíc odpovědi na dotazy typu: „žádám
o zaslání seznamu veškerých stavebních
firem včetně popisu jejich činností, které
vykonávali v obci Sázava a časových
termínů od 1.1.2015 dosud“ znamenají
několik hodin vyhledávání v archivu.
A tak mně nezbývá než se zeptat: k čemu mají takovéto dotazy sloužit?
Všechny vyřízené žádosti musí
být zveřejněny na úřední desce a je
tedy možné je dohledat na
www.e-deska.cz/sazava.
František Ledvinka, starosta obce
dalším, Liborovi Augustinovi za skvělé
ztvárnění žebráka, Ivetě Mrázikové za
úžasné ztvárnění sv. Martina a rodině
Poulů za zapůjčení koníků. Bez pomoci všech by se slavnost těžko mohla
uskutečnit. Obci děkuji za každoroční
příspěvek na tuto akci. Příští rok bych
ráda pozvala na pečení i průvod babičky a dědečky, Vaše návštěva nám bude
milým potěšením.
V. Svobodová

Zprávy z naší školy a školičky
Podzimní radovánky – Ovocný podzim
Letos jsme se
v našem společném projektu
Podzimní radovánky zaměřili
na naše tradiční
podzimní ovoce: jablka, hrušky, švestky,
které jsme obohatili o hroznové víno.
Cílem tohoto projektu je spolupráce
mezi dětmi a žáky, a jejich společné pl-
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nění zadaných úkolů. Družstva, která
tvoří žáci ze školy i děti ze školky musí splnit všechny úkoly na pěti různých
stanovištích v budově školy. Aby se
nám družstva nezamíchala. Mělo každé
z nich své označení – červená a žlutá
jablíčka, žluté a zelené hruštičky,
modré švestičky.
Rozdělení stanovišť bylo následující. V dolní třídě děti vyráběly ovocný
salát a otiskly jablíčko na velký strom
přátelství, pod své jablíčko se mohly

podepsat. Hned naproti v jídelně, připravovaly jablečné štrúdly a buchtu
(brzy to krásně vonělo po celé škole).
V mateřské škole si povídaly o ovoci a
jeho prospěšnosti pro zdraví. Do předkresleného tvaru vybraného ovoce školáci vpisovali, co si vybaví, když se řekne např. jablko. Nakonec společně do
velké sklenice zavařily ovoce na zimu.
Zavařování probíhalo pouze na velkém
archu papíru s pomocí tiskátek vyrobených z ovoce. V horní třídě bylo opět

sladké tvoření, tentokrát ovocný špíz
s polevou. Poslední stanoviště ve školní družině bylo zaměřeno na pohyb
a fantazii. Děti měly připravený slalom,
kde si procvičily svoji šikovnost, pohybovou dovednost a přesnost. Představivost a fantazii si vyzkoušely na tvoření ovoce z geometrických tvarů nebo
skládání obrázku podle předlohy.
Nakonec jsme všechny výtvory
vystavili, abychom je s patřičnou hrdostí představili pozvaným rodičům,
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Podzimní radovánky – Ovocný podzim
babičkám a dědečkům. Nejoblíbenější
součástí naší prezentace je ochutnávka.
Návštěvníci si pochutnali na ovocném
salátu, štrúdlu, buchtě i ovocném špízu.
Moc jim to chutnalo.

Ovocný podzim se nám neplánovaně protáhl až do druhého
dne. Ovoce bylo opravdu hodně,
proto jsme i následující den mohli
vyrábět sladké dobroty - jablka

v županu a ovocné špízy namáčené
v čokoládě. Moc jsme si pochutnali.
Byl to opravdu moc dobrý
a sladký OVOCNÝ PODZIM.

A jaké téma zvolíme na podzim
2018? Tak to Vám povíme až opět
za rok.
Za ZŠ a MŠ napsala
Mgr. Milena Mikysková

Žákovská liga ve stolním tenise
Sportovní klub v Sázavě, Nížkově a Nových Dvorech se po vzájemné dohodě rozhodly
uspořádat Žákovskou ligu ve stolním tenise. Zapojit tak více naše děti, které mají zájem
věnovat se stolnímu tenisu. První turnaj se uskutečnil v sobotu 4.11.2017 v Nížkově a náš
klub zastupovalo 12 dětí (9 chlapců a 3 dívky). Celého turnaje se pak zúčastnilo 27 dětí (21
chlapců a 6 dívek). Hrálo se ve dvou věkových skupinách. Mezi mladšími se nejlépe
umístil Sobotka Tomáš – 5.místo a mezi staršími Hošek Jan – 3.místo. Zbytek děti se
určitě neztratil a všichni si
celý turnaj velice pochvalovali a už se těší na další. Ten
se tentokrát odehraje v sobotu 2.12.2017 od 9:00 do
13:00 hod v Sázavě. Tímto
Vás srdečně zveme. Přijďte
podpořit naše mladé naděje.
Více informací a fotografií
na obecních a facebookových stránkách.
Za Sk Sázava Jan Hošek

Školní liga v miniházené
Spolupráce mezi Sk Sázava z.s. a Základní a mateřskou školou Sázava pokračuje i v letošním školním roce. Prvním turnajem jsme odstartovali nový ročník školní ligy v miniházené. Turnaj se konal 3.11.2017 na 4.ZŠ ve Žďáře n. S. Celkem se ho zúčastnilo 8 základních škol (18 týmů). Herní nasazení bylo velké, děti už se nemohly dočkat, až změří
síly s konkurencí. Už na trénincích to bylo znát. Mladší žáci (1.-4. třída) i s nováčky v týmu
předvedli, že si s míčem rozumí. Velice mě potěšili. Starší žáci (5. třída) mají velký potenciál. Výsledkem bylo nejlepší umístění v historii
(stupně vítězů jim utekly až
v prodloužení). Hra a kombinace byly na vysoké úrovni. Všechny děti velice
chválím za předvedené
výkony ☺!!! Více informací
a fotografií na internetových
stránkách školy a facebookových stránkách Sk
Sázava z.s.
Za Sk Sázava Jan Hošek
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