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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 jednu
žádost o informace podle zák.
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím. Odpověď je zveřejněna
na elektronické úřední desce obce.
Stížnost zaslaná na Ministerstvo
vnitra České republiky
V minulých Novinkách jsem informoval o podané o stížnosti, která byla
6. prosince 2017 doručena
Ministerstvu vnitra. Dotyčná osoba
podala „podnět k urgentnímu prošetření veškerých obecních dokumentů
obce Sázava u Žďáru nad Sázavou
od roku 2014 dosud.“
Ministerstvu vnitra byly 27. prosince
2017 zaslány dokumenty, které si vyžádalo na prošetření a 2. února 2017
přišel „Závěr šetření – sdělení obci“,
ve kterém se uvádí: „Ministerstvo
vnitra po přezkoumání všech podkladů shledalo drobné nedostatky ve
vztahu k ustanovení § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
které však nemají dopady na zákonnost proběhlých zasedání ani přijatých usnesení. Jedná se namátkově
o neuvádění počtu přítomných členů
zastupitelstva obce, duplicita přijatých usnesení či neexistence formálního zaznamenání přijatého rozhodnutí v zápisu č. 6/2017/07 ze zasedání
zastupitelstva obce Sázava dne 25.
září 2017.“ K tomu je možné poznamenat, že součástí zápisu z jednání zastupitelstva musí být prezenční listina,
ze které je zřejmé, kolik členů zastupitelstva je přítomno. A závěrem?
Pokud Ministerstvo vnitra z předložených písemností za roky 2014 až 2017
zjistilo jen tyto „nedostatky“, je to pro
nás opravdu dobrá zpráva.
Spolek Naše Sázava
V článku o založení tohoto spolku se
uvádí, že jsem byl pozván na jeho
ustavující valnou hromadu. To je sice
pravda, ale pro úplnost je třeba dodat,
že valná hromada proběhla ve čtvrtek
1. února a pozvánka mně přišla e-mailem ve středu 31. ledna v 19,15 hod.
večer. Nicméně přeji nově založenému spolku hodně spokojených účastníků na všech akcích. Vždyť rozšíření
nabídky kulturních a sportovních akcí
lze jistě jen přivítat.
František Ledvinka, starosta obce
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Dětský karneval
V sobotu 3. února jsme měli náš tradiční
dětský karneval. Všechny návštěvníky
uvítal krásně vyzdobený sál. O výzdobu
se postaraly naše šikovné maminky.
Moderování karnevalu se ujaly Tetiny,
jak se sluší a patří, uvítaly všechny
návštěvníky a především nádherné masky. Po úvodním slovu se na sále připravily dívky z tanečního kroužku a karneval oficiálně zahájily svým tanečním vystoupením. Pak už se zábava rozjela naplno, tancovalo se, soutěžilo i zpívalo.
Čas příjemně plynul, ale přeci jen se
mnozí těšili i nakonec, kdy se losuje
hlavní tombola, a že byla letos opravdu
bohatá. Kdo neměl štěstí a v hlavním losování nic nevyhrál, nemusel být smutný, protože zakoupením losu měl jistotu,
že v malé tombole získá drobnou cenu,
a tak z karnevalu neodejde s prázdnou.
Letošní karneval se nám povedl díky
spolupráci školy, rodičů i místních hasičů, kteří měli jako každý rok perfektně
připravené občerstvení s příjemnou
obsluhou. A co Vám mohu už nyní prozradit? Tomu komu se líbil náš karne-

val a Tetiny. Chystáme v sobotu
9. 2. 2019 opět karnevalové veselí
s Tetinami.
Poděkování
Jako každý rok, tak i letos bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří
nám přispěli na karneval finančním obnosem nebo věcnými dary: OÚ Sázava,
Nová Europila (p. Sobotková), VHS
Žďár nad Sázavou, Agro a.s. Sázava,
p. Luboš Daniel, p. Vojtěch Rosecký,
p. Ing. Jan Rosický (sýry), Agro Měřín
a Rynek (p. L. Křesťanová), p. Petr
Košťál, p. Martin Šik, p. Marie
Uttendorfská a další milí sponzoři.
Poděkování patří i všem, kteří se podíleli na přípravě a organizace karnevalu, ať už šlo o nádherně vyzdobený nebo zakoupení cen do obou tombol.
Moc Vám děkujeme za vaši pomoc.
A speciální poděkování mám i pro
děvčata Natálku M., Julinku M.,
Terezku M. a Vendulku Š., předtančení
se vám povedlo, i když vás byla jen
hrstka z celého kroužku.
Mgr. Milena Mikysková

Statistika
pohybu obyvatel
za rok 2017
Počet obyvatel k 31.12.2016 657
Přistěhovaní
13
Odstěhovaní
12
Narození
11
Úmrtí
7
Počet obyvatel k 31.12.2017 662
Obyvatelé 2006 – 2017
2006
597
2007
599
2008
598
2009
605
2010
626
2011
629
2012
627
2013
636
2014
640
2015
646
2016
657
2017
662
Za jedenáct let, tedy od roku 2006,
v naší obci přibylo 65 obyvatel.
František Ledvinka, starosta obce

Odpadové hospodářství v roce 2017
- Náklady na svoz
246 359 Kč
a likvidaci komunálního odpadu
- Náklady na svoz
190 026 Kč
tříděného odpadu (papír, sklo, plasty)
- Příspěvek od firmy
133 702 Kč
EKO-KOM na tříděný odpad
- Náklady na nebezpečný 8 298 Kč
odpad
- Celkové náklady
310 981 Kč
na odpadové hospodářství
- Náklady na jednoho
475 Kč
obyvatele
- Poplatek stanovený
300 Kč
zastupitelstvem obce na 1 obyvatele
Petra Bukáčková, účetní OÚ

4. kolo žákovské
ligy ve stolním
tenise
Čtvrtým turnajem pokračovala v sobotu 3.2.2018 žákovská liga ve stolním tenise. Tentokrát v herně v
Nových Dvorech.
Náš klub reprezentovalo 11 dětí
(2 dívky, 9 chlapců). Celkem se turnaje zúčastnilo 21 dětí (5 dívek, 16
chlapců). Nejlépe si ze Sázavy vedl
Vít Linhart, který ve finále prohrál s
Petrem Sáblíkem z Nových Dvorů.
Naopak ve čtyřhře slavil Vít Linhart
společně s Janem Hoškem vítězství,
když ve finále porazili domácí hráče
Petra Sáblíka a Matěje Nepraše.
Poslední turnaj letošní sezóny se
uskuteční 10.3.2018 v Nížkově.
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Občanské sdružení Naše Sázava z.s.
V podvečer ve čtvrtek 1. února 2018 se
v restauraci Resortu Erich uskutečnila
ustavující valná hromada spolku Naše
Sázava za účasti 25 občanů obce
Sázava. Sešli jsme se podle pozvánky v
17 hodin.
Valnou hromadu zahájil a následně
i řídil Tomáš Čechovský, člen přípravného výboru spolku. Ještě před schválením programu schůze byli přítomni
osloveni s nabídkou stát se aktivními
členy spolku.
Do spolku se přihlásilo 18 členů, kteří na místě uhradili zápisné ve výši 100,Kč oproti příjmovému dokladu. Valná
hromada zvolila veřejným hlasováním
tříčlenný výbor ve složení Zdeněk
Beran, Jan Lukeš a Tomáš Čechovský.
Dále byla zvolen revizor spolku.
Valná hromada schválila stanovy
spolku, dále přijala usnesení, ve kterém
bylo výboru uloženo provést registraci
spolku na rejstříkovém soudě v Brně,
dále po registraci spolku založit běžný

účet spolku a zřídit datovou schránku
a v neposlední řadě i plán práce spolku
na první pololetí roku 2018.
Přítomní na valné hromadě byli informováni o návrhu akcí spolku na první pololetí roku 2018. Kromě již publikované akce pro seniory „Mozko-hrátky“, připravujeme sportovní odpoledne
pro děti, turnaj ve volejbale, akce pro
děti na cyklostezce a poslední červnovou sobotu akci „Vláčkem na prázdniny“ - projížďku nejstarší funkční parní
lokomotivou Prinz Erich na torzu staré
trati od SaZ nad evangelický kostel
a k cyklostezce a zpět.
Plán práce i usnesení valné hromady
bylo schváleno všemi 18 přítomnými
členy. K dobré náladě všech přítomných
přispělo i příjemné prostředí Resortu
Erich, bývalý hotel Sázava. Účastníci
valné hromady ještě dlouho po schůzi
poseděli a besedovali a využili nabídky
a servisu restaurace Resortu k občerstvení.

Po ukončení Valné hromady se sešel
nově zvolený tříčlenný výbor spolku,
který zvolil svého předsedu, místopředsedu a pokladníka spolku.
Všechny informace z valné hromady
jsou publikovány na webových stránkách spolku www.nasesazava.cz
a na FB profilu „Naše Sázava z.s.“
Je škoda, že pro časovou zaneprázdněnost se z účasti na valné hromadě
omluvili přizvaní hosté, se kterými jsme
chtěli projednat budoucí spolupráci jak
v oblasti kultury, sportu i společenského
života obce. Přizváni byli: starosta obce,
předseda dobrovolných hasičů a farářka
evangelického sboru.
Další zájemci o členství ve spolku
naleznou přihlášku na webových stránkách.
V rámci aktivity spolku se výboru se
podařilo získat unikátní dokumenty ze
života obce v období mezi válkami.
V tuto chvíli připravujeme seriál informací, které budou postupně zveřejňo-

vány na našich akcích a jistě i částečně
na webu a FB spolku v části Sázava
Nostalgická. Sledujte nás.
Tomáš Čechovský, předseda spolku

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

Vánoční volejbal

Sportovní ples

Již po čtvrté jsme se sešli mezi vánočními svátky v sále kulturního domu při hraní volejbalu. Možná i díky
tomu, jaké venku panovalo počasí, se nás sešlo tolik. Hry se zúčastnily 3 domácí týmy a 2 týmy z Velké
Losenice. V jednotlivých zápasech nebyla nouze o výkony hodné extraligy, některé byly na hranici pravidel, jiné k pousmání. Zahrály si hráčky i hráči všech věkových kategorií a z laviček jim urputně fandili jistě spravedliví fanoušci, kteří mnohdy ani nevěděli komu fandit více. Panovala tam příjemně bojovná atmosféra.
Vůbec není důležité, který tým byl nejlepší a kdo vyhrál. V dnešní době, která je tolik uspěchaná, je důležitější, že jsme si udělali čas a strávili příjemné odpoledne se sousedy ze Sázavy a přáteli volejbalisty
z Velké Losenice, rozhýbali svoje těla, ochutnali vánoční cukroví i jiné dobroty, které jsme si donesli, popovídali si a sportem příjemně doplnili atmosféru vánoc.
Děkujeme všem „ malým i velkým volejbalistům“ a fandícím divákům za účast. Zároveň děkujeme zastupitelům obce za bezplatné zapůjčení kulturního domu. Pevně věříme, že se opět v takovém počtu sejdeme
i mezi vánočními svátky roku 2018. Do nového roku 2018 přejeme všem sportovcům i nesportovcům pevné
zdraví.
Alena a Libor Augustinovi

2. Sportovní ples uspořádal 10. února v Sázavě místní
Sportovní klub. Ples byl již dopředu vyprodaný, a proto
jsme očekávali výbornou atmosféru. To si myslím, že se naplnilo. K poslechu a tanci nám zahrála hudební kapela Duo
music. Sportovní vystoupení obstarala mladá děvčata z oddílu moderní gymnastiky ze Ždáru nad Sázavou. Společně
jsme se pobavili u půlnoční soutěže, která měla několik vítězů i poražených. Při losování tomboly panovala v sále velice přátelská nálada.
Velký dík patří všem sponzorům, kteří sportovní ples podpořili. Velice Vám děkujeme!!! Především pak obecnímu úřadu v Sázavě, který podporuje sport v naší obci celoročně a pomáhá nám tak s výchovou mladých sportovců v naší obci.
Vám všem co jste ples navštívili, děkujeme a doufáme, že se
třeba zase někdy sejdeme na nějaké z podobných akcí.
Více fotografii na facebookových stránkách Sk Sázava
z.s.
Za Sk Sázava z.s. Jan Hošek

Tříkrálová
sbírka
Vážený pane starosto,
tímto Vám děkuji za spolupráci při pořádání „Tříkrálové sbírky 2018“.
Ve vaší obci Sázava bylo vybráno celkem 27.400 Kč
Tříkrálová sbírka nám v roce 2018 pomůže, za přispění dotace z Evropské unie, nakoupit celkem 16 potřebných aut do terénních sociálních služeb, jako je například
Charitní pečovatelská služba, Centrum osobní asistence, Středisko rané péče,
Domácí hospicová péče nebo Šipka – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
O realizaci tohoto záměru i o celkovém výtěžku sbírky v našem regionu vás budeme nadále informovat prostřednictvím médií, našeho webu www.hb.charita.cz, i
naší facebookové stránky https://www.facebook.com/oblastnicharitahavlickuvbrod/.
Ještě jednou mnohokrát děkujeme za vstřícnost pracovníků Vašeho úřadu. Bez
této pomoci bychom sbírku organizovali jen s velkými obtížemi.
Za pracovníky Oblastní charity Havlíčkův Brod přeje
úspěšný rok 2018 a všechno dobré
Bc. Jana Dománková, koordinátorka TKS Oblastní charita Havlíčkův Brod
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