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Sázava
Obecní úřad: Sázava 180, 592 11 | tel. 566 666 213, 777 719 097 | e-mail: urad@obecsazava.cz
starosta@obecsazava.cz | web: www.obecsazava.cz | účetní OÚ 777 693 067 | ucetni@obecsazava.cz
místostarosta, správce vodovovodu a ČOV 777 730 807

Zprávy
z obecního úřadu
Poplatky
Dle rozhodnutí zastupitelstva, které
je beze změny platné již několik let,
se do konce března každého roku platí poplatek za odpad, který činí 300
Kč na osobu a do konce února poplatek za psa ve výši 80 Kč za jednoho
psa a 120 Kč za každého dalšího.
Žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím
V prosinci jsem vyřizoval celkem
čtyři žádosti o informace podle zák.
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím od jedné osoby
a také čtyři stížnosti, které stejný
člověk zaslal na Krajský úřad.
Krajský úřad ve dvou případech potvrdil náš postup při vyřizování těchto žádostí a ve dvou případech si vyžádal doplnění podkladů.
Stížnost na Ministerstvo vnitra
České republiky
6. prosince 2017 byla Ministerstvu
vnitra doručena následující stížnost:
„Ráda bych podala podnět k urgentnímu prošetření veškerých obecních
dokumentů obce Sázava u Žďáru
nad Sázavou od roku 2014 dosud.“
Ministerstvo vnitra si následně od
obce vyžádalo značné množství písemností od zápisů z jednání rady a zastupitelstva až po rozpočty, výběrová
řízení na různé stavby a pod.
Všechny požadované materiály byly
na ministerstvo zaslány 27. prosince
2017. Nyní pracovníci Ministerstva
vnitra, odboru kontroly, zaslané dokumenty prozkoumají a rozhodnou
o dalším postupu.
Nepolitický spolek Naše Sázava
Více lidí už se mě ptalo, o co se vlastně jedná, protože některé zakládající
členy tohoto spolku vůbec neznají.
Upřímně řečeno nevím, respektive
mám informace pouze zprostředkované. Jedná se o ryze soukromou iniciativu a nikdo nás ani na obecním
úřadě nekontaktoval.
František Ledvinka, starosta obce

Rozpočet obce na rok 2018
V minulých Novinkách byl v paragrafovém znění zveřejněn rozpočet obce
na rok 2018, který byl zastupitelstvem
schválen 20. listopadu 2017. Je sestaven
jako vyrovnaný ve výši 9 215 000 Kč
a opět je o něco nižší než celkové příjmy, které v tomto roce očekáváme. Při
sestavování rozpočtu vycházíme z předpokládaných příjmů roku v němž se
rozpočet připravuje a vždy jej tvoříme
s rezervou. Ta pak umožňuje financovat
i nepředpokládané výdaje, jež se vždy
samozřejmě nějaké vyskytnou. Celkové
příjmy v loňském roce nakonec činily
10 553 000 Kč a ke konci roku jsme
ještě měli na účtu zůstatek ve výši 955
000 Kč. Budeme-li tedy předpokládat,
že příjmy v roce 2018 budou stejné jako
v roce 2017, měli bychom mít celkovou
rezervu pro rok 2018 cca 2 mil. Kč.

Každý rok tvoří určitou část příjmu
obce také dotace. Nyní máme požádáno o tři dotace:
- technologie na odstraňování manganu a železa z pitné vody (nový vrt
má sice vody dostatek, ale obsahuje
větší množství právě železa a manganu)
- sportoviště ZŠ + Hamrtejch, prvky
pro děti i dospělé
- dopravní automobil pro hasiče
Finanční prostředky na dopravní automobil pro hasiče a na technologii na
odstraňování manganu a železa z pitné
vody již byly předběžně schváleny
a obě akce se tedy budou realizovat.
Zastupitelstvo také v rozpočtu
schválilo finanční prostředky na vydání
publikace srovnávacích fotografií obce.
V současné době máme připravené

staré pohlednice Sázavy a další historické fotografie a k nim budou nyní pro
porovnání nafocena stejná místa.
Chceme tak zdokumentovat proměny
naší obce. Pokud by ještě někdo staré
pohlednice či fotografie vlastnil a chtěl
by je pro účely této knihy poskytnout,
budeme samozřejmě rádi.
Dalšími velkými položkami již tradičně budou opravy komunikací a např.
také oprava a vyčištění aktivační nádrže čistírny odpadních vod (budeme
žádat o dotaci z POV) a také dokončení parkoviště u hřbitova.
V příštích Novinkách se podrobněji
zastavíme u dalších připravovaných akcí, např. u plánované zástavby pod
Pahýblem.
František Ledvinka, starosta obce

Tříkrálová sbírka 2018
Tříkrálová sbírka proběhla v tomto roce v naší obci v sobotu 6. ledna a tři skupinky koledníků tentokrát vybraly celkem 27 400 Kč (v loňském roce 24 350 Kč).
V následující tabulce přinášíme výsledky za všechny obce farnosti Velká
Losenice.
Farnost Velká Losenice:
Farnost Havlíčkova Borová:
Velká Losenice
36 213 Kč
Havlíčkova Borová
29 251 Kč
Sázava
27 400 Kč
Oudoleň
14 380 Kč
Malá Losenice
19 030 Kč
Slavětín
5 280 Kč
Pořežín
6 200 Kč
Vepřová
19 568 Kč
Jitkov
6 189 Kč
Peršíkov
4 018 Kč
Celkem
88 843 Kč
Celkem
78 686 Kč

Celkem farnost (Velká Losenice
a Havlíčkova Borová): 167 529 Kč
Děkuji vedoucím všech tří skupinek
i malým koledníkům. Letos za docela
pěkného počasí opět nachodili několik
kilometrů, a to zvlášť u těch nejmenších zaslouží obdiv. A poděkování samozřejmě patří i všem dárcům, protože v naší obci se vybralo o 3 050 Kč
více než v loňském roce.
František Ledvinka

Posilovna
Od ledna je v naší obci v provozu
malá posilovna. Děkujeme především rodině Pavla Topinky za stroje,
které do posilovny zapůjčil.
Posilovna je k dispozici všem občanům naší obce. Nachází se v prostorách kulturního domu. Klíče a více
informací pro zájemce u p. Hoška
(tel.: 737 721 106).

Občanské sdružení Naše Sázava z.s.
Vážení spoluobčané, s Novým rokem
přichází do naší obce Sázava i nová iniciativa. 1.2.2018 v 17h se v Resortu
Erich*** (bývalý hotel Sázava) uskuteční ustavující schůze občanského
sdružení Naše Sázava z.s.
Rádi bychom na tomto místě informovali vás, spoluobčany o plánech
a cílech sdružení.
Jak se píše v záhlaví stanov spolku:
Spolek Naše Sázava z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená za účelem
naplňování společného zájmu členů,
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kterým je péče o rozvoj obce Sázava
u Žďáru nad Sázavou, se zaměřením na
vytvoření občanské společnosti v obci,
která se stane aktivním hybatelem společenských procesů uvnitř obce. Spolek
se dále zaměří na popularizaci obce
vně, prostřednictvím elektronických
i klasických médií.
Prostřednictvím vlastního webu
www.nasesazava.cz bude informovat
nejen své členy a příznivce o dění v obci, v neposlední řadě bude spolek organizátorem kulturního, sportovního
a společenského vyžití občanů obce

Sázava.
Ti z vás, kteří si otevřou naši webovou prezentaci, nebo navštíví facebookový profil Naše Sázava zjistí, že mezi
aktivity spolku bude patřit i historické
mapování naší obce v průřezu dějin.
Rubrika se jmenuje Sázava nostalgická. Přivítáme fotografické i textové
příspěvky, které pomohou vytvořit obraz naší obce od nejstarší historie až po
dnešek. Více informací naleznete opět
na našich webových stránkách.
Rádi bychom také informovali naše
spoluobčany o první akci spolku Naše

Sázava, který Vás zve na

MOZKOHRÁTKY
s Janou Rudelovou, která Vás
provede trénováním paměti.
Těšíme se na Vás ve čtvrtek
15.3.2018 v 15.00 při setkání Svazu
seniorů na obecním úřadě.
Zúčastněte se i Vy celosvětového týdne uvědomění mozku
pro všechny generace!
www.nasesazava.cz
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Dosáhli jsme téměř na Olymp
Druhým turnajem pokračovala
v pátek 15.12.2017 školní liga v miniházené. Turnaj se konal na 4. ZŠ
Švermova ve Žďáře n. S. Celkem se
ho zúčastnilo 9 základních škol (21
týmů). Mladší žáci mě opět velice
potěšili a ukázali, že je házená baví.
Základy této hry jsou pro ně sice složité, ale oni se svou šikovností to
zvládají a do dalších turnajů jistě půjdou herně nahoru (výsledkem bylo
11. a 12. místo). Starší žáci tentokrát
ukázali svojí sílu a týmovou prací se
jim povedlo téměř nemožné.
Probojovali se až do finále, kde nestačili na domácí hráče ze 4. ZŠ
Švermova a prohráli ho 18:4. To
však nemění nic na skutečnosti, že
dosáhli téměř na Olymp. V semifinále se jim podařilo porazit hráče
z Nového Veselí 10:8. Děkuji všem
za přístup k tréninkům a zvláště
k zápasům. Za výborné reprezentování ZŠ v Sázavě a celé naší obce
Sázava. V porovnání s ostatními
školami, se kterými se utkáváme
a se základnou dětí, kterou naše škola disponuje je výsledek téměř nadlidský výkon. Ale naše děti to dokázaly a výsledkem je nejlepší

umístění v historii. Zápasy byly velice dramatické. Všechny děti velice
chválím za předvedené výkony ☺!!!
Jsem na Vás všechny moc hrdý ☺
moc jste mě potěšili ☺!!!

Starší žáci:
1.místo – 4. ZŠ Švermova „A“
2.místo – ZŠ Sázava „A“
3.místo – ZŠ Nové Veselí „A“
4.místo – 4. ZŠ Švermova „B“

5.místo – ZŠ Hamry n. Sáz. „A“
6.místo – ZŠ Zhoř „A“
7.místo – ZŠ Nížkov „A“
8.místo – 3. ZŠ Žďár n. Sáz. „A“
Honzis ☺

3. kolo žákovské ligy ve stolním tenise
Třetím turnajem pokračovala žákovská liga ve stolním tenise. V sobotu
13.1.2018 v Sázavě. Náš klub reprezentovalo 16 dětí (13 chlapců a 3 dív-

ky). Celého turnaje se pak zúčastnilo
32 dětí (25 chlapců a 7 dívek). Nejlépe
si ze sázavského klubu vedli Tomáš
Sobotka - 1.místo mezi mladšími žáky,

Lucie Rosecká - 1.místo mezi dívkami,
Jan Hošek a Marek Sobotka na děleném 2.místě mezi staršími žáky.
Další, již 4. kolo se odehraje v sobotu

3.2.2018 v Nových Dvorech. Více
Informací a fotografií na facebookových stránkách Sk Sázava z.s.
Za Sk Sázava Jan Hošek
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