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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

„Pesimista je člověk, který se necítí dobře,
když se cítí dobře, jelikož se obává, že se bude
cítit hůře, až se bude cítit lépe.“

Zprávy z obecního úřadu
V říjnových a listopadových
Novinkách jsem se zmiňoval o tom,
jak se dá jednoduše „využít„ zák.
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím k zahlcení obecního
úřadu nesmyslnými žádostmi o informace. Podotkl jsem, že mám na stole
během krátké doby již šest žádostí od
jedné osoby. Dnes mohu konstatovat,
že dotyčná nepolevuje ve svém úsilí
a zasílá další žádosti. A tři stížnosti na
starostu v souvislosti se zák. č.
106/1999 Sb. už také řeší krajský
úřad. Pokud to bude takto pokračovat,
bude se tím muset zastupitelstvo zabývat. Časově se to po delší dobu dá
při práci těžko zvládat a dále bude
také třeba vyčlenit finanční prostředky
na zajištění právních služeb pro obec.
František Ledvinka, starosta obce

George Bernard Shaw
Vánoční svátky a konec roku 2017 se nezadržitelně blíží, a tak mně
nezbývá než jménem svým, jménem obecního úřadu i zastupitelstva poděkovat těm, kteří nám nějakým způsobem pomáhali a současně všem popřát požehnané vánoční svátky a do celého roku 2018
také zdraví a rodinnou pohodu.
Advent, který právě prožíváme, by pro nás měl být dobou přípravy na radostnou událost narození Krista. Pokusme se zastavit, zamyslet se a zklidnit. A to nejen fyzicky po celoročním shonu, ale především ve svých srdcích. Pokusme se více naslouchat jeden druhému, pokusme se více vnímat přání a potřeby svých nejbližších.
Přeji všem jménem svým, i jménem celého obecního úřadu,
požehnané vánoční svátky prožité v klidu a pokoji se svými nejbližšími a co nejvíce optimismu a nadhledu v roce 2018.
František Ledvinka, starosta obce

Schválený rozpočet obce Sázava na rok 2018
PŘÍJMY:
Položka Daňové příjmy
1111
daň z příjmů FO ze záv. činnosti
1112
daň z příjmů FO ze sam. výd. činnosti
1113
daň z příjmů FO z kap. výnosů
1121
daň z příjmů PO
1211
DPH
1340
odpad - popl. za provoz, shrom. … komunálního odpadu
1341
poplatek ze psů
1342
poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
1361
správní poplatky
1381
daň z hazardních her
1382
zrušený odvod z loterií
1511
daň z nemovitých věcí
4112
neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozp.
Paragraf Ostatní příjmy
1032
podpora ost. produkčních činností - les
2143
cestovní ruch
2310
pitná voda
2321
odvádění a čištění odpadních vod
3341
rozhlas a televize
3632
pohřebnictví
3639
komunální služby a územní rozvoj
3722
zapojení do systému
3725
využívání a zneškodňování KO - EKOKOM
6310
Obecné příjmy a výdaje - úroky
CELKEM PŘÍJMY
VÝDAJE:
paragraf
1032
podpora ostatních prodkučních činností - les
2143
cestovní ruch - rozhledna

Kč
1 700 000
30 000
163 000
1 708 000
3 489 000
203 000
12 000
2 000
4 000
20 000
10 000
650 000
132 500
Kč
300 000
30 000
377 000
200 000
3 000
10 000
24 000
18 000
129 000
1 000
9 215 500
Kč
120 000
73 000

2212
silnice
300 000
2219
ostatní záležitosti pozemních komunikací
50 000
2221
provoz veřejné silniční dopravy - dopr. značky
20 000
2310
pitná voda - zařízení na odstranění manganu a železa
1 368 000
2321
odvádění a čištění odpadních vod
512 000
3113
základní školy
611 000
3314
činnosti knihovnické
23 000
3326
pořízení, zachování a obnova míst., kult. nár. a hist.povědomí
20 000
3341
rozhlas a televize - SMS služby
35 000
3349
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Novinky
10 000
3392
zájmová činnosti v kultuře - kulturní dům
213 000
3399
ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
364 500
3412
sportovní zařízení v majetku obce - sportoviště Hamrtejch
681 000
3419
ostatní tělovýchovná činnost
30 000
3613
nebytové hospodářství - prodejna
25 000
3631
veřejné osvětlení
175 000
3632
pohřebnictví
5 500
3635
územní plánování - projekt Pahýbl
61 000
3639
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
659 000
3721
sběr a svoz nebezpečných odpadů
10 000
3722
sběr a svoz komunálních odpadů
280 000
3723
sběr a svoz ostatních odpadů - plasty, papír, kontejnery
256 000
3745
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
47 000
5512
požární ochrana - dobrovolná část - hasička ČM, automobil
1 180 000
6112
zastupitelstva obcí
756 000
6171
činnost místní správy
616 000
6310
obecné příjmy a výdaje z finančních operací
25 000
6320
pojištění funkčně nespecifikované (obecní budovy)
24 000
6399
ostatní finanční operace - DPH nadměrný odpočet
42 500
položka
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - úvěr 623 000
8124
CELKEM VÝDAJE
9 215 500

Zprávy z naší školy a školičky
Den Slabikáře
Z našich prvňáčků už jsou čtenáři! 16.
listopadu jsme se společně s rodiči sešli
ve třídě a našich pět prvňáčků jim předvedlo, co se od září ve škole naučili.
Dokázali přečíst první písmenka, poskládat je do slabik, slabiky do slov
a slova do vět, věty nejen přečetli, ale
také k nim přiřadili správný obrázek.
Připomněli jsme si básničky, které se
učili k jednotlivým písmenkům a také
pohádky, které nám pomohly písmen-
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ka přiblížit. Zkrátka dokázali, že skvěle zvládli Živou abecedu a
zaslouží si Slabikář. A aby se jim se Slabikářem dobře pracovalo,
mohli se do jednoho sladkého pořádně zakousnout. Milá Natálko,
Ondro, Sebíku, Vojtíku a Toníku přeji vám, ať vám Slabikář přinese radost ze čtení, která vám zůstane po celý život.
Kouzelník
Na kouzelnické představení se těšila celá škola i školka. A
oprávněně. Kouzelník se svojí pomocnicí nám předvedl několik
triků s kruhy, kartami, míčky i kroužky, a když vyčaroval živého
holoubka a králíka, nadšení byli všichni. Dětem se vystoupení velmi líbilo, a přestože se oni i paní učitelky mohly do některých
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Zprávy z naší školy a školičky
kouzel zapojit, stejně nevíme, jak to ten
kouzelník vlastně dělá.
Napsala Mgr. Lada Coufalová
Čerti, anděl a Mikuláš
Tradiční návštěva této trojice, letos
čtveřice, nemohla ani letos chybět.

Přišli opět ve stejný čas – „na chlup
stejně“. Nejdřív přišli do školky, a potom obešli i školáky. Dětem za básničku nebo písničku dali sladkou odměnu
a čerti zlobivým dětem slíbili místo
v pekle – ale až příští rok.

Příjemné prožití vánočních svátků
a šťastné vykročení do nového roku 2018
přejí děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Sázava

Co se také nestane...
V pátek 24. listopadu jsem ráno odvezl
děti do školy do Velké Losenice a vzal
jsem si na jeden den dovolenou. U kaple jsme měli složenou zámkovou dlažbu a počasí bylo docela rozumné, tak
jsem šel pokládat. Dovolenou potřebuji stejně vybrat a v pátek bývá v práci
volněji. Panu místostarostovi jsem to
řekl, dělám to tak vždycky.
Dopoledne proběhlo klidně a po
obědě jsem opět klečel na zemi a rovnal dlažbu. Najednou slyším: „Pane
starosto!“ Ohlédnu se a vidím jednu
mladou dámu, která si mě natáčí na
mobilní telefon. „Pane starosto, vy tady

děláte na kapli v pracovní době!“ Já
říkám: „Nedělám tady v pracovní době,
mám dovolenou. A o své dovolené si
mohu dělat co chci, třeba tady pokládat
dlažbu.“ A ona zase: „Nemáte dovolenou, protože jste ji nenahlásil“. „Ale já
nevěděl, že mám právě vám hlásit, kdy
si beru dovolenou“, říkám jí. A ona na
mě zase: „Jste veřejná osoba, musíte
poslat SMS, když si berete dovolenou.“
A stále si mě filmovala a stále opakovala to samé. Tak jí říkám: „Jste na soukromém pozemku, já mám dovolenou
a nepřeji si, abyste mě tady natáčela.“
A ona zase: „Jste veřejná osoba a já si

Stavba kaple P. Marie Karmelské
V tomto roce máme za sebou opravdu velký
kus práce, vždyť jsme ke dnešnímu dni odpracovali více než 2640 brigádnických hodin. Z venkovních prací se nám především
podařilo provést montáž obkladových fasádních desek, což byla asi nesložitější
práce. Nyní na fasádě ještě zbývá dokončit
dřevěný obklad konstrukce spojující kříž
s kaplí a u přístřešku pro venkovní kněžiště
(prkna jsou natřená a připravená). Proto u
kaple také stále zůstává lešení. Dále máme
hotovou příjezdovou silnici a parkoviště.
Položili jsme téměř 500 m2 zámkové dlažby. Zbývají nám ještě dva
chodníky ke vstupním dveřím. V rámci terénních úprav kolem kaple
jsme také postavili cca 70 m kamenného tarasu z gabionových košů
a provedli hrubé terénní úpravy. To jsou hlavní práce, které jsme se udělali sami. Připočíst pak musíme okna, dveře, pokrytí střechy nad kaplí
i přístřeškem nad venkovním kněžištěm a spoustu zemních prací, které
jsme museli objednat. Kaple je tedy z venku téměř hotová a nyní bychom chtěli pokračovat především uvnitř. Máme hotový strop pobitý palubkami a potřebujeme především pokračovat na stěnách, kde budou
sádrokartony. Současně máme uhrazenou větší část varhan, které má
pan Karel rozestavěné, a které by měly být ve druhém čtvrtletí příštího
roku hotové.
Budeme-li optimisté, a dá-li Bůh, mohli bychom do poloviny
příštího roku kolaudovat. Ale to je ještě přece jenom daleko a před
námi je hodně práce.
Děkujeme všem, kteří se stavbou kaple pomáhají, kdo za dokončení kaple prosí a kdo na ni finančně přispívají a moc také děkujeme
všem firmám, které provádějí některé práce nebo poskytují techniku
zdarma. Na našem transparentním účtu je možné sledovat všechny
příjmy a výdaje. Dárců pravidelných i občasných je opravdu hodně.
Přejeme vám klidné a požehnané prožití adventu a svátků narození
Krista a do roku 2018 víru, naději a klid a pokoj ve vašich rodinách.
Za spolek KARMEK SÁZAVA, z.s. František Ledvinka
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vás můžu natáčet kdy chci“. To už mě
trochu naštvalo a tak říkám: „Vážená
paní, nezdržujte mě, prosím, máme tady jedenáct palet dlažby a zima je za
dveřmi. A nešlapejte mně v tom štěrku,
budu to po vás muset znovu rovnat“.
Procházela se totiž s tím mobilem po
tom připraveném podkladu pod dlažbu.
Po pár minutách filmování doprovázeného stále stejnými rozumy pak
sedla do svého automobilu a odjela.
Říkal jsem si, co může rozumného
člověka vést k tomu, aby se takto choval...?
Vážená paní, kdyby vás náhodou za-

jímalo, jak konkrétně vypadal tento den
mé dovolené, bylo to takto: V šest hodin jsem byl v práci, v sedm jsem vezl
děti do školy do Velké Losenice a po
půl osmé jsem šel domů pracovat. Ve tři
hodiny jsem už byl opět v práci a ve
čtyři jsme měli schůzku s hasiči a jedním zástupcem firmy ohledně dodávky
nového automobilu pro naše hasiče.
Domů jsem se pak dostal po sedmnácté hodině.
Přeji vám vše dobré.
František Ledvinka,
starosta obce

2. kolo žákovské ligy ve stolním tenise
Druhým turnajem pokračovala žákovská liga ve stolním tenise. V sobotu 2.12.2017 v Sázavě.
Náš klub reprezentovalo 12 dětí (10 chlapců a 2 dívky). Celého turnaje se pak zúčastnilo 22 dětí (19 chlapců a 3 dívky). Hrálo se ve dvou věkových skupinách. Mezi mladšími se nejlépe
umístil Sobotka Tomáš - 3.místo. Mezi staršími pak jeho brácha Sobotka Marek - 3.místo.
Zbytek dětí se určitě neztratil a všichni si celý turnaj velice pochvalovali a už se těší na další.
Ten se tentokrát odehraje v lednu 2018 v Nových Dvorech. Za Sk Sázava z.s. Jan Hošek

Silvestr pro děti
Přijďte ho oslavit společně s námi a s Vašimi dětmi. Co Vás čeká??? Dětská diskotéka, soutěže, ohňostroj. Co si vzít sebou??? Děti a dobrou náladu!!! Začínáme 31.12.2017 v 15 hodin.
Zve sportovní klub a jeho přátelé ☺

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat obyvatelům bytovky č.p.158 za kulturním domem, kteří
věnovali vánoční strom pro naši obec na křižovatku ke Kohoutovým. Konkrétně pak Ivo Junovi
mladšímu, který stromek před 14 lety sázel. Děkujeme ☺
Za obecní úřad Jan Hošek

Sportovní ples 2018
Od 2.ledna 2018 bude možno zakoupit vstupenky na sportovní ples v Sázavě. Ten se uskuteční
10.2.2018 od 20:00 hodin. K poslechu a tanci nám zahraje hudební skupina Duo Music.
Vstupenek je omezený
počet (150 vstupenek).
Přednostně je nabídneme občanům Sázavy,
od 22.1.2018 pak nabídneme vstupenky ostatním zájemcům (proto
neváhejte!!!).
Cena vstupenky bude
250 Kč (místenka + večeře).
Vstupenky bude možno
zakoupit u p.Hoška
tel.:737721106.
Sk Sázava z.s.
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