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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 - upozornění
Do konce února měl být zaplacen poplatek za psa ve výši 80 Kč za jednoho psa a 120 Kč za každého dalšího
(poměrně hodně chovatelů ho doposud neuhradilo) a do konce března
poplatek za odpad, který činí 300 Kč
na osobu.
Opravy ve škole
V minulých dnech došlo k havárii
elektroinstalace ve školní kuchyni.
S přibývajícími elektrospotřebiči
přestávají vyhovovat stávající rozvody elektřiny a došlo k vyhoření několika zásuvek. Celková rekonstrukce
elektrorozvodů v kuchyni bude provedena o velkých prázdninách, ale už
nyní musí být opraveny alespoň nejvíce zatížené rozvody a zakoupen nový elektrický sporák.
Oprava kanalizace
V dolní Sázavě pod „sádkou“ vytékala voda ze břehu na silnici a v době
velkých mrazů se na silnici tvořila
velká vrstva ledu. Bylo proto nutné
místo, kde voda vytékala vybagrovat
a zjistit příčinu. Díky firmě VHS
Žďár nad Sázavou, která i přes velký
mráz poskytla bagr a nákladní automobil, byla porucha provizorně odstraněna. Dešťová kanalizace, do
které je svedena voda ze sádky, je ale
již rozpadená a bude nutné ji pravděpodobně v celé délce vyměnit.
Kniha Posázavská dráha
Na obecním úřadě je k prodeji ještě
několik kusů knihy Posázavská dráha
Žďár-Německý Brod-Světlá-Kácov
za cenu 275 Kč. Jedná se převážně
o fotografickou publikaci původní
staré tratě a je v ní i několik snímků
ze Sázavy.
František Ledvinka, starosta obce

Zápis do prvního
ročníku základní
školy v obci Sázava
Zápis do prvního ročníku základní
školy v obci Sázava, bude dne 17. 4.
2018 v budově školy, doba konání
od 13 hodin do 15 hodin.
Zápis se týká dětí narozených od
1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, zákonní
zástupci si s sebou vezmou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Zároveň předloží Žádost o přijetí
dítěte k základnímu vzdělávání (více
na www.skolasazava.cz).
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Obec Sázava včera a dnes
V rozpočtu na tento rok jsou plánovány finanční prostředky na vydání
fotografické publikace o naší obci.
Obecní rada na svém posledním jednání již schválila její objednání.
Ponese název „Obec Sázava včera
a dnes“ a bude se jednat o knihu srovnávacích fotografií, tedy historických
a současných snímků. Některé historické fotky a pohlednice se mi postupem let podařilo nashromáždit a některé jsme ještě nyní získali z Okresního archivu, Městského muzea ve
Žďáru, Horáckého muzea pod. Nové
snímky nyní nafotí pan Milan Šustr.
Kniha bude mít pevnou vazbu, 96
stran a vydána by měla být do konce
prázdnin tohoto roku.
František Ledvinka
Pomník padlých a škola.
Pohled z roku 1920.

Porucha veřejného vodovodu
V pátek 9. března ráno správce vodovodu zjistil, že došlo k úniku vody z veřejného vodovodu a hladina vody ve
vodojemu výrazně klesla. Během celého dne a ještě v noci jsme se snažili poruchu najít, ale žádný únik vody jsme
nezaregistrovali. Až druhý den dopoledne, tedy v sobotu, byl zjištěn únik

vody v dolní Sázavě u školního hřiště.
V domě nad školou zamrzla přípojka
vody, led roztrhl vodoměr a po jeho
roztátí voda vytékala do sklepa. Později
si pak našla cestu zemí a odtékala na
školní hřiště. Jenom díky tomu, že
přítok vody ze studní je v těchto měsících dostatečný, nemuselo dojít

k omezení přítoku vody do obce. Ztráta
vody byla asi 300 m3.
Děkuji správci vodovodu panu
Hoškovi a ostatním zaměstnancům
obce za maximální nasazení při hledání
poruchy.
František Ledvinka,
starosta obce

Veřejný vodovod
V tomto roce jsou plánovány další
práce na veřejném vodovodu.
Především bude do vodojemu instalována technologie na odstraňování manganu a železa z vody, což bude představovat náklady v řádu několika set tisíc
korun. Práce budou ale realizovány
s využitím dotace ze Státního fondu životního prostředí. Současně bude provedena celková údržba vodojemu, vyčištěny obě komory vodojemu a pod.
Na vodovodní síti v obci pak bude

Zápis do mateřské
školy v obci Sázava
Zápis do MŠ bude dne
11. 5. 2018, od 9.00 do 14.30 hodin.
Půjde pouze o administrativní úkon,
zákonní zástupci dětí si podají
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na ředitelství ZŠ
a MŠ Sázava nebo přímo v mateřské škole.
Formulář spolu s kritérii pro přijetí
najdete na našich webových stránkách www.skolasazava.cz.

muset být vyměněno několik nefunkčních uzávěrů na některých rozvodných řadech a dále bude instalován nový uzávěr na přívodu od vodojemu.
Dnes je nutné kvůli uzavření přítoku do
obce zavřít hlavní uzávěr přímo na vo-

dojemu, což je především v zimních
měsících problematické a zdlouhavé.
Proto bude nový uzávěr přidán na hlavní přívod hned při vstupu do obce
u staré trati nad hostincem.
František Ledvinka, starosta obce

Naše Sázava
Vážení spoluobčané, milí členové spolku Naše Sázava.
V minulém čísle Novinek jsme Vás
informovali o ustavující schůzi spolku
a plánech, které bychom rádi uskutečnili v prvním pololetí. Kromě registrace spolku u KS v Brně, se výbor spolku
pustil do pilné práce jak na poli badatelské v okresním archívu ve Žďáru
nad Sázavou, tak na přípravě přednášek
a besed nejen pro seniory a v neposlední řadě i sportovních akcí pro děti
i dospělé.
Výsledky badatelské činnosti jsme
zasadili do rámce 100. výročí naší státnosti a po vzoru České televize jsme
zahájili publikováni informací z jednotlivých roků končících osmičkou, počínaje rokem 1918. Ve zkratce tak můžete na stránkách www.nasesazava.cz
nahlédnout do historie naší obce.
V této souvislosti se obracíme na

pamětníky historie obce s prosbou
o pomoc při zpřesnění obrazu událostí,
které v obci žili. Každý týden budeme
vydávat další pokračování historie obce
až do současnosti.
Rádi bychom Vás pozvali na akce,
které připravujeme v blízké budoucnosti.
V pondělí 16.4.2018 v 16.30 hod.
v klubovně Resortu Erich v Sázavě pořádáme besedu s Ing. Mgr. Oldřichem
Kužílkem, spoluautorem zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím.
Oldřich Kužílek je vizionář, který
jde urputně za svým cílem. Tím je otevřená společnost ve všechodstínech toho pojmu. Což znamená nejen snadný
přístup k informacím ve veřejné správě,
ale celkový posun v politickém a úřednickém vědomí. Je členem Rad vlády
pro lidská práva. Na besedu srdečně
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Naše Sázava
zveme občany nejen z obce Sázava, ale
i okolních vesnic.
Další akcí, která se uskuteční v měsíci dubnu bude připravovaná beseda
pro nejen seniory Sázavy a okolních
obcí, pořádanou Bílým kruhem bezpe-

čí na téma nové sofistikované metody
šmejdů jak podvést důvěřivé zákazníky. Beseda se uskuteční ve středu
25.4.2018 v 16.00 hodin v restauraci
Resortu Erich v Sázavě. (bývalý hotel
Sázava). Závěrem bychom rádi pozva-

li všechny děti i dospělé s velkým časovým předstihem na zážitkovou akci „
Vláčkem na prázdniny“, kterou budeme pořádat v sobotu 30.6.2018 od
10.00 hod na bývalé staré trati mez továrnou SaZ a cyklostezkou.

Podrobnosti ke všem připravovaným akcím naleznete na webovém profilu www.nasesazava.cz a na FB Naše
Sázava.
S přáním prožití krásných jarních dnů.
Tomáš Čechovský, předseda spolku.

železničního vojska, došlo k rozdělení
velkého sálu na restauraci a lobby
s pohodlným posezením v křeslech.
Kuchyně byla přesunuta do suterénu
budovy, a prostory, kde byla kuchyně
dříve, slouží dnes hostům a návštěvníkům resortu jako wellness.
V části, kdy byl v suterénu bar je dnes
skvěle vybavená posilovna. V přední
časti přízemí pod recepcí resortu je
umístěn kulečníkový stůl, který lze
použít jak pro pool, tak i karambol,

dále jsou zde elektronické šipky a stolní fotbálek.
Restaurace s kapacitou 60 míst
u stolu a bar s kapacitou 30 míst u stolu je již využíván k pořádaní rodinných
oslav , svateb a i jako školící prostory
pro podniky a organizace. Můžeme se
pochlubit skvělou kuchyní i neskutečným hodnocením společnosti „booking“, která z ohlasů klientů vydává ročně známku ubytovacímu a stravovacímu zařízení. Za rok 2017, kdy fungo-

valy po celý rok chatky, jsme obdrželi
známku 9,4 z deseti možných.
V tuto dobu dokončujeme drobné
úpravy v interiéru v okolí hotelu, abychom se řádně připravili na letní sezonu i s terasou s 50ti místy u stolů.
Studenti, kteří mají zájem v období letních prázdnin o brigádu na resortu, nebojte se přihlásit přes webovou stránku
www.resort-erich.cz.
Na návštěvu resortu se těší kolektiv
pracovníků resortu.

Hotel
Vážení obyvatelé obce Sázava,
na sklonku roku 2017 byl spuštěn do
provozu po rozsáhlé rekonstrukci
bývalý hotel Sázava, dnes Resort
Erich. Rekonstrukce se týkala dřevěných chatek s kapacitou 40 lůžek, tak
i hotelu samotného s kapacitou 56 lůžek, který byl od základu přestavěn
i dispozičně celkovým nákladem 60
mil. Kč. Pro Ty z Vás, kteří hotel pamatujete z období do roku 1993, kdy
ještě sloužil, jako rekreační zařízení

Stavba kaple P. Marie Karmelské
Od prosince, kdy
v Novinkách vyšla
poslední informace
o stavbě kaple, se
nám opět podařilo
udělat kus práce.
Připravili
jsme
podlahu na zabetonování (polystyren,
fólie, KARI sítě)
a hned jak skončily
mrazy, byla podlaha zabetonována.
Nakonec jsme z
předložených nabídek vybrali leštěnou
betonovou
podlahu se vsypem.
Nyní budou následovat rozvody elektřiny, sádrokartony a také dřevěné schodiště
na kůr. Pokračují také brigády na dokončení dřevěného laťování pod střechou
přístřešku nad venkovním kněžištěm a co nejdříve bychom chtěli vybagrovat základ pod stavbu sociálního zařízení a jímku. Na našich internetových stránkách je
již také zmínka o varhanách, které se pro kapli staví. Je zde rozpis jednotlivých
rejstříků a píšťal, na které je možné také finančně přispět.
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.
Podrobnější informace a fotografie je možné nalézt na internetových stránkách
spolku: www.spolek-karmel.webnode.cz, všechny příjmy i výdaje na transparentním účtu: https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2000799958.
Za spolek KARMEL SÁZAVA, z.s.
František Ledvinka

Obecní prodejna
Od doby, co byla obecní prodejna koncem minulého roku uzavřena, se zastupitelstvo snaží najít využití pro další provoz této budovy, přičemž stále preferuje
především provoz smíšeného zboží. O pronájem projevily doposud zájem dvě firmy. Jedna na provoz smíšeného zboží (klade si ovšem dost velké podmínky: stavební úpravy a úhradu nebo příspěvek na úhradu elektřiny a plynu, případně zajištění dotace na provoz) a druhá na jinou činnost – ekologická likvidace vyřazených elektrospotřebičů.
Zastupitelstvo tyto nabídky zatím vzalo na vědomí a rozhodlo nejprve nabídnout prodejnu AGRO Sázava a.s. s tím, že je obec ochotná vyjít maximálně vstříc
případným požadavkům na provoz a nebude-li zájem ze strany AGRO Sázava
a.s., zveřejní ještě nabídku v Novinkách. Poté teprve rozhodne o výběru případného dalšího nájemce. AGRO Sázava a.s. však dopisem sdělilo, že po zvážení všech
provozních a ekonomických hledisek není schopno prodejnu provozovat.
Nabídka na pronájem je tedy zveřejněna v těchto Novinkách a o příštím nájemci
rozhodne zastupitelstvo obce na svém dalším jednání.
František Ledvinka, starosta obce

Sportovní klub Sázava
Žákovská liga ve stolním tenise
V sobotu 10. března 2018 jsme v herně TJ Sokola Nížkov zakončili pátým kolem žákovskou ligu ve stolním tenise 2017/18. Turnaje se zúčastnilo celkem
29 dětí (7 dívek a 22 chlapců). Sázavský klub reprezentovalo 15 dětí (3 dívky a 12 chlapců). Z našeho klubu si z dívek nejlépe vedla Lucie Rosecká, ze
starších chlapců Vít Linhart a z mladších Tomáš Sobotka. Chválím ale všechny děti za výborné výsledky v celém ročníku žákovské ligy 2017/18. Je vidět,
že vám liga velice prospívá a zlepšujete se každým turnajem. V příštím roce
budeme v turnajích určitě pokračovat a již teď máme několik vylepšení
a úprav. Máte se opět na co těšit.

Poděkování!!!
Sportovní klub v Sázavě děkuje panu Františku Danielovi za pomoc při montáži
nových led světel na stolní tenis v kulturním domě. Moc si Vaší pomoci vážíme
a ještě jednou děkujeme ☺ !!!
za Sk Sázava z.s. Jan Hošek ☺

Čistá řeka Sázava 2018
Přijďte společně s námi podpořit dobrou věc. Udělejme si kolem sebe větší pořádek. Poděkujme tím přírodě za její vstřícnost. Břehy řeky Sázavy vyčistíme už
popáté tentokrát v sobotu 7. dubna 2018 v celém katastru naší obce. Sraz je jako
vždy u prodejny Agro Sázava v 8:30. Těšíme se na Vás ☺.
Děti ze sportovního kroužku
a členové SK Sázava z.s.

NABÍDKA | Obec Sázava nabízí k pronájmu budovu obecní prodejny, přičemž preferuje provoz prodejny smíšeného
zboží. Bližší informace: František Ledvinka, starosta obce; tel: 603 212 347, e-mail: starosta@obecsazava.cz.
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