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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
Výběr vodného a stočného
Ve dnech 2. – 5. května budou prováděny odečty vodoměrů a účtováno
vodné a stočné.
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.
Poděkování
Děkuji všem zaměstnancům obce za
rychle zvládnutý jarní úklid komunikací a také všem účastníkům akce „Čistá
Sázava“ za vyčištění břehů řeky.
František Ledvinka, starosta obce
Děkujeme všem občanům naší obce,
kteří se zapojili do jarního úklidu v naší obci. Velice jste nám pomohli
a jsme rádi, že Vám záleží na okolí, ve
kterém společně žijeme. Po zimních
měsících naše obec velice příjemně
prokoukla.
Jan Hošek, místostarosta obce

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.

Dotace 2018
V letošním roce jsme již požádali o několik dotací na různé akce a další žádosti
připravujeme. V současné době máme
schválenu dotaci ve výši 80% nákladů na
instalaci technologie na odstraňování železa a manganu z pitné vody. Voda
z nového vrtu obsahuje zvýšené množství právě železa a manganu a i po
smíchání této vody s vodou ze studní, je
obsah železa a manganu na hranici
přípustnosti. Celkové náklady budou přes
800 000 Kč.
Druhou schválenou dotací jsou finanční prostředky na pořízení dopravního
automobilu pro hasiče. Část prostředků
poskytne ministerstvo vnitra, a to 450 000

Kč a 400 000 Kč bychom měli obdržet
z krajského úřadu. Celkové náklady na
pořízení automobilu budou 982 000 Kč.
Dále máme požádáno o dotaci na
nové internetové stránky obce, protože ty
stávající již nevyhovují po grafické stránce, ale především už nesplňují zákonné
požadavky. Pořízení nových internetových stránek již schválilo zastupitelstvo
obce.
O prázdninách proběhne rekonstrukce
elektrických rozvodů v kuchyni základní
a mateřské školy. I na tuto akci jsme požádali o dotaci z Krajského úřadu kraje
Vysočina – Fond Vysočiny. Předpokládaná cena rekonstrukce je 80 000 Kč,

Čistá řeka Sázava 2018
V sobotu 7.4.2018 jsme se
společně s dětmi ze sportovního kroužku a dalšími
dobrovolníky z naší obce
vydali opět po roce vyčistit
břehy řeky Sázavy. Bylo to
již popáté. Celkem nás bylo
rekordních 44 (17 dospělých a 27 dětí). Počasí bylo
po posledních propršených
letech nádherné, sluníčko
nás doprovázelo celou cestou. Nebránilo
nám tedy břehy řeky projít a udělat na
nich pořádek. Vyrazili jsme v 8:30.
Rozdělení do dvou skupin, jedna vyrazila
od žluté skály a druhá od splavu
u Patetlových. Ve 12:00 jsme se sešli
u starého kamenného mostu. Celé pracovní dopoledne jsme zakončili ve Starém
hostinci společným obědem. Opět jsme
nalézali velké množství nepořádků, hlavně plastů. Celkem toho bylo cca 12
pytlů. Děkuji všem dobrovolníkům a především dětem za přístup a obětavost, kterou řece Sázavě a životnímu prostředí věnovali. Jsem moc rád, že
Vám není okolí Vašich domovů lhostejné a dokážeme si udělat pořádek nejenom v okolí svého nejbližšího bydliště. Jste příkladem pro všechny a těším
se, že se opět příště sejdeme a pomůžeme dobré věci a bude se nám tu společně žít lépe. Více fotografii na facebookových stránkách sk sázava z.s.
za sportovní klub Jan Hošek ☺

dotace by měla být ve výši cca 50%.
Začátkem měsíce května jsou ještě
vyhlášené další termíny pro podání žádostí o dotace z Fondu Vysočiny. Připravujeme proto ještě žádost o příspěvek na
pořízení dalších velkoobjemových kontejnerů na bioodpad a do konce června
musí být podána žádost do Programu
obnovy Vysočiny. Tuto dotaci letos využijeme na opravu a údržbu aktivační nádrže čistírny odpadních vod. Bude to první celková oprava aktivace od uvedení
čistírny do provozu. Náklady by měly být
ve výši okolo 200 000 Kč, dotace by měla pokrýt asi jejich polovinu.
František Ledvinka, starosta obce

Akce T (tatínci)
na školní zahradě
- poděkování
Učitelky mateřské školy děkují touto cestou p. Sobotkovi, p. Roseckému, p.
Hoškovi a p. Uttendorfskému za jejich čas
a pomoc při instalaci vyvýšených záhonů
na zahradě školy. Záhony by měly sloužit k
praktickým činnostem dětí mateřské školy
při pěstování bylinek, zeleniny a květin.
Chceme tak obohatit vzdělávací nabídku
pro děti v oblasti environmentální výchovy
a rozvíjet tak smysl pro jejich zodpovědný
přístup k udržitelnosti kvalitního životního
prostředí.
Mgr. I. Urbánková

Stavba kaple P. Marie Karmelské
Práce pokračují především uvnitř kaple. Byly dokončeny sádrokartony a nyní již opět svépomocí natahujeme lepidlo a perlinku a následovat bude vrchní omítka. Téměř hotové jsou už také rozvody elektřiny. Současně truhláři
z Velké Losenice připravují dřevěné schody na
kůr, které budou z jasanového dřeva. Jakmile se
zlepšilo počasí, zahájili
jsme práce i venku. Bylo
dokončeno dřevěné obložení na přístřešku nad
venkovním kněžištěm,
uložena do země a obetonována byla plastová jímka na odpadní vody a dokončujeme také základovou desku, na které bude
postaveno sociální za-
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řízení. To je umístěno až v zadní části pozemku za parkovištěm.
Ve čtvrtek 17. dubna také proběhla členská schůze spolku, která rozhodla o dalším postupu prací, a to především o objednání dřevěné konstrukce stavby sociálního zařízení a také o objednání sochy P. Marie Karmelské, která bude umístěna
v čele kaple. Autorkou sochy je sklářka paní Vladimíra Tesařová a socha je navržena z modře probarveného skla.
Současně varhanář pan Karel pokračuje na stavbě varhan, které by se měly
přímo v kapli sestavit po dokončení podlahy kůru pravděpodobně koncem měsíce
května. Na našich internetových stránkách lze najít rozpis jednotlivých rejstříků
a píšťal, na které je možné také finančně přispět:
https://spolek-karmel.webnode.cz/varhany/.
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
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Klub důchodců – změna názvu organizace

Naše Sázava
V pondělí 16.4.2018 se v restauraci resortu Erich uskutečnila avízovaná
přednáška a beseda s Ing. Mgr.
Oldřichem Kužílkem na téma otevřenost veřejné správy, radniční zpravodaj
a aplikace zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Besedy se zúčastnilo 22 účastníků.
Beseda byla všemi hodnocena dobře.
Při besedě se účastníci zajímali o celou šíři diskutovaných témat včetně
působnosti nové evropské směrnice
GDPR o ochraně osobních dat ve vztahu k prezentaci informací jak z obce
samé, tak i z práce obecních rad, komisí a zastupitelstev obcí. Dle názoru pana Ing.Mgr. Kužílka je nutno k problematice přistupovat ve více úrovních,
nicméně nová směrnice nemá za cíl,
kromě skutečné ochrany osobních
a osobnostních dat, která lze běžně
anonymizovat jako doposud, bránit
v publikování práce obecních zastupitelstev o své práci pro občany, ale
i zveřejňování informací ze života
škol, mateřských školek, či sportovních a jiných organizací, které na plat-
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formě obce fungují. Poučné i bylo seznámení s fungováním ´radničního
zpravodaje´, který musí být platformou
všech názorů včetně opozičních tak,
aby si jejich čtenář mohl sám utvořit
vlastní názor na danou problematiku.
Představenstvo spolku Naše Sázava
děkuje všem účastníkům za návštěvu
besedy.
Tomáš Čechovský, předseda spolku

V důsledku organizačních změn ve vedení Českého svazu důchodců, které proběhly k 1.1.2018, rozhodli se členové Českého svazu důchodců Sázava pro změnu názvu na Klub důchodců Sázava. Ten bude dále zastřešovat obec. Náplň činnosti zůstává stejná a na další členy se těší výbor klubu ve složení: Sobotková Věra – předsedkyně, Čejková Jaroslava – pokladní, Sobotková Ludmila – kultura, kronika.
J. Černá

Všeználek
22. 3. 2018 jsme se zúčastnili vědomostní soutěže nazvané Všeználek, která byla organizovaná Activ clubem SVČ ve Žďáru nad Sázavou. Čtyři zástupci
5. ročníku Veronika,
Amálie, Nela a Radek soutěžili, ostatní fandili. Utkali
se se ZŠ Škrdlovice, ZŠ
Bohdalec a 4. ZŠ Žďár nad
Sázavou. Našim výběr
otázek přál a skončili na
prvním místě s největším
počtem bodů. A protože,
spolu se ZŠ Bohdalov, patří
k nejlepším ze třinácti škol,
postupují do okresního kola. Tak budeme držet pěsti
a moc gratulujeme!
Mgr. Lenka Kujalová

pořádá

Volejbalové odpoledne
pro dospělé se zábavnými
a sportovními aktivitami pro děti
v sobotu 19.5.2017 od 13:00
na koupališti v Sázavě.

Program:
13:00
13:15
13:00-15:00

16:00-17:00

Registrace 6-členných dospělých týmů
(startovné 200,-kč za tým)
Start turnaje
Zábavné a sportovní aktivity pro děti
ve spolupráci se spolkem
Kulíšek pod vedením
M.Lacinové (Sázava)
Vystoupení funky punky kapely
Die Vogelmänner se Zdeňkem
Zapletalem - známým spisovatelem
a scénáristou

Na setkání se těší spolek Naše Sázava z.s.

pořádá besedu
na téma

POMOC BÍLÉHO KRUHU
BEZPEČÍ nejenom SENIORŮM,
která bude probíhat v restauraci Resortu
Erich (bývalý Hotel Sázava) ve čtvrtek
dne 26. dubna 2018 v 16:00 hodin
Součástí besedy bude například:
• Informace o nových způsobech podvodů ze strany šmejdů při
podomních nabídkách změny dodavatelů energií;
• Nové podvody při vylákání peněz prostřednictvím mobilů a internetu;
• Pomoc BKB při získání peněžité pomoci, pokud nás někdo okrade nebo fyzicky napadne.,
• Další praktické rady a informace, v závěru bude prostor pro diskuzi a Vaše otázky

Na setkání se těší Mgr. Antonín Křoustek, vedoucí poradny BKB Jihlava
a spolek Naše Sázava z.s.
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