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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
Vodné, stočné v rekreačních
objektech
3. července budou prováděny odečty
vodoměrů a účtováno vodné
(případně stočné) v rekreačních
objektech v České Mezi a 4. července v Sázavě.
Oznámení knihovnice obecní
knihovny
25. června nebude knihovna otevřená.
Půjčovní doba o prázdninách:
2. července 14,00 – 17,00 hod.
– vracení knih
9. července 17,00 – 18,00 hod.
– nové knihy ze žďárské knihovny
6. srpna 14,00 – 18,00 hod.
Jindřiška Jíchová
Poděkování
Děkuji panu Petru Zitovi za odstranění uschlých a vysázení nových
tují u kapličky.
František Ledvinka, starosta obce

Vítání dětí
V neděli 20. května proběhlo vítání dětí
narozených v naší obci v předchozím roce. Tentokrát to bylo celkem 10 dětí, 5 děvčátek a 5 kluků. A protože prostory na
balkoně kulturního domu, kde vítání
v předchozích letech probíhalo, už jsou
pro tolik dětí malé, sešli jsme se v sále.
Bylo to velice bezprostřední a milé setkání, které zpestřila hrou na příčnou flétnu
Anička Ledvinková. Děkuji proto všem,
kteří s organizací a průběhem této akce
pomohli, především pak paní Olze
Fišarové, která opět velmi pěkně připravila a vyzdobila sál kulturního domu a nejvíce se na přípravě podílela.
Více foto na www.obecsazava.cz.
František Ledvinka, starosta obce

Vodné, stočné
Obec, jako vlastník a provozovatel vodovodu, ČOV a kanalizace každým rokem počítá výši vodného a stočného.
Součástí této ceny dle platných předpisů

(Ministerstvo zemědělství) by také měla
být částka na vytváření rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací. Je to logické u firem, např. akciových společností, které vodovody a kanalizace provozují. Obec ale
funguje jinak, obec není firma. Je to samosprávný celek, který „pečuje o všestranný rozvoj svého území
a o potřeby svých občanů“
a „má právo na samosprávu“, jak uvádí Zákon
o obcích. Jestliže tedy má
právo na samosprávu, měla
by si o svém majetku rozhodovat sama a mělo by být
pouze na ní, jestli bude pitnou vodu svým občanům
dávat zdarma (případně za
sníženou cenu) a provoz vodovodu hradit z vlastních
prostředků nebo jestli bude
vodné účtovat v plné výši.
Obec, jako správný hospodář, každý rok do svého rozpočtu zahrnuje finanční prostředky na údržbu a opravy

vodovodu a nepotřebuje k tomu žádné
nařízení na vytváření rezervních fondů,
které v konečném důsledku jenom zvyšuje cenu vody. Naše obec proto účetně
nevytváří rezervní fond a drží tak vodné
s točné v přijatelné výši, ale finanční
prostředky do vodovodu a kanalizace
zahrnuje do rozpočtu obce. Nyní
Ministerstvo zemědělství rozeslalo
„Výzvu vlastníkům vodovodů a kanalizací“, ve které upozorňuje, že neplnění
„povinnosti vytvářet rezervu finančních
prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací“ lze považovat za přestupek s pokutou až do výše 100 000 Kč. Náprava
má být provedena při výpočtu ceny
vodného a stočného pro rok 2019. Nás
tedy nyní čeká nový výpočet vodného a
stočného včetně položky na vytváření
finanční rezervy, což cenu samozřejmě
poměrně hodně zvedne. Nyní tedy hledáme způsob, jak cenu pro občany skokově nezvyšovat. Ve spolupráci s odborným dohledem na provoz vodovodu,
ČOV a kanalizace připravíme na některé z příštích jednání zastupitelstva možné varianty řešení.
František Ledvinka, starosta obce

Tradiční výlet “páťáků“ do Prahy jsme naplánovali na
30. května, teploty by se v tomto období neměly pohybovat kolem tropické třicítky, ale opak byl pravdou. Opět
jsme měli teplo a dusno, ale náš pobyt jsme si nenechali
ničím a nikým zkazit. Dodrželi jsme naši tradiční trasu,
jen se nám podařilo si ji zkrátit, a pak že už nás nic nemůže překvapit. Tentokrát jsme nemuseli ani dlouho čekat na lanovku směr Petřín, zdálo se, že se nám letos daří bez zádrhelů. Ale… Čekaly nás dlouhá fronta do bludiště, výšlap na rozhlednu (bez front, ale nohy bolely)
a rozkopané okolí, které prochází revitalizací. Kudy se
tedy vydat na hrad, když naše obvyklá cesta nebyla přístupná? Cestu jsme našli, a navíc v tak kouzelném pro-

středí, které jakoby ani do Prahy nepatřilo. Pak už jen běžná vstupní kontrola
na Pražském hradu a hurá do zoo.
Odpoledne probíhalo poklidně a my
jsme se už těšili do vlaku a domů (žáci
především do vlaku). Ale jedno překvapení jsme přeci jen měli, bouřku
s kroupami. Tečku za naším výletem
jsme měli sice malinkou bouřlivou
a hlučnou, ale výlet se vydařil a splnil
očekávání.

Zprávy ze školy a školičky
Výlet do Prahy
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Školka na výletě
Na konci května jsme vyrazili na výlet
do rodinného centra Kopretina v
Radešínské Svratce. A protože chceme,
aby výlet proběhl v klidu a v pohodě,
přizvali jsme sebou, ostatně nebylo to
poprvé, maminky nebo tatínky, aby
strávili se svými dětmi pěkný den.

y
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Běh o Putovní pohár ve školce
Pracovnice „Kopretiny“ nás přivítaly
v příjemném prostředí zrekonstruovaného vesnického domu, který v sobě
skrýval veškeré zázemí pro děti, včetně
krásné velké herny v podkroví. Program
byl pro děti pečlivě připravený tak, aby
se nikdo nenudil ani chviličku. Jedna
skupinka dětí s rodiči vyráběla z barevných papírů příšerky a také kopretinu –
znak rodinného centra, další skupina vytvářela mýdla všemožných barev a vůní
a ta třetí zatím testovala všechny hračky
v herně. Skupinky se průběžně měnili
a tak nám dopoledne rychle uběhlo. A už
se k obědu roznášel řízek s brambory
a všichni si skvěle pochutnali. Celý pobyt jsme zakončili hrami na hřišti a poděkováním s písničkou a společnou fotografií. Výlet se nám skvěle vydařil,
všichni unavení, ale spokojení jsme se
vypravili na cestu domů. Tak příští rok
zase, ale kam se ještě uvidí!
Mgr. I. Urbánková

Každým rokem soutěží děti ze školky
v běhu. Délka trasy, je určena od nejkratší po nejdelší podle věku dětí, ale všem
je měřen přesný čas běhu na stopkách
jako pravým závodníkům. Všichni, i ti nejmenší běželi jako s větrem o závod a ostatní
nadšeně fandili. Po porovnání časů ve výsledkové listině, bylo rozhodnuto o vítězi.
Putovní pohár bude zapůjčen na jeden rok
Míšovi! Ale nebojte se,
nikdo nezůstal zkrátka.

Pro všechny děti byly připraveny diplomy a sladké medaile. Sport je zdravý
a nás baví!
Mgr. I. Urbánková

Hasiči dětem
Dětský den je každoročně pod taktovkou místních dobrovolných hasičů. Soutěže,
ukázka hašení, střelba, sladká odměna a osvěžení v horkém dnu – pokropení přímo
z hasičského auta. Opět byli hasiči hodnoceni dětmi na jedničku s hvězdičkou.
Děkujeme a těšíme se na další společné akce. za ZŠ a MŠ Mgr. Milena Mikysková

Turnaj v malé kopané
ZŠ Nížkov, sportovní klub Draci, pořádá začátkem června turnaj v malé kopané O pohár paní ředitelky. I letos jsme
se zúčastnili se dvěma družstvy: Sázava
A (2. – 5. ročník), Sázava B (1. - 3. ročník). Obě družstva statečně bojovala, ale
tým B byl přece jen nejmladší, a tak malinko ztrácel na ostatní družstva. Chtěla
bych ale ocenit jejich houževnatost a bojovnost, i když prohrávali, tak se nevzdali a hráli pořád dál, velkou oporou
byl klukům brankář Dan Š. Tým A byl

Sázava A

už o poznání zkušenější a sehranější,
vedlo se jim dobře, ale přece jen se hraje na branky, a ty občas ne a ne padnout.
Přesto jejich 3. místo je velmi krásné
umístění a gratulujeme.
Výsledky:
1. místo
ZŠ a MŠ Velká Losenice
2. místo
ZŠ Nížkov A
3. místo
ZŠ a MŠ Sázava A
4. místo
ZŠ Nížkov B
5. místo
ZŠ a MŠ Sázava B
(napsala Mgr. Milena Mikysková)

Sázava B

Na rozhledně se opět závodilo
V sobotu 2.6.2018 se po deseti letech
uskutečnil 6.ročník běhu na vrchol rozhledny Rosička. Závody jsme pořádali
ve spolupráci s TJ Velkou Losenicí.
Doprovodným programem byly pro děti na oslavu jejich svátků Dne dětí soutěže ve skoku přes švihadlo, chůzi na
chůdách, hod na cíl a lovení rybiček.
Počasí nám přálo a tak jsme mohli očekávat samé výborné výsledky. Na startovní listině se sešlo přes 50 závodníků od nejmladšího Filípka Sobotku (4) až po nejstaršího Petra Pelikána (44). Všichni se snažili podat co nejlepší výkon, ale schody na
rozhledně jsou zrádné a ke konci se zdají i nekonečné. Všichni se na vrchol dostali ve
zdraví a to je hlavní. Každý ze závodníků si dokázal, že na to má a cílový čas je už jen
třešničkou na dortu. Diplom a malá drobnost, čekala úplně na každého.
Kompletní pořadí podle kategorií a fotogalerie na facebookových stránkách
sk sázava z.s. Budeme se těšit na další setkání příští rok a možná i překonání rekordu
z roku 2005.
Nejlepší muži:
1.místo – Tomasz Winnik, 0:22:72
2.místo – Adam Němec, 0:23:09
3.místo – Luděk Fišer, 0:23:22
3.místo – Marek Sobotka, 0:23:22

Nejlepší ženy:
1.místo – Eva Nedělková, 0:27:43
2.místo – Lucie Rosecká, 0:28:75
3.místo – Zoja Pelikánová, 0:30:01
Jan Hošek, Sk Sázava z.s.

Vážený čtenáři, v minulých číslech Novinek jsme
Vás informovali o připravovaných akcích, které
pořádá spolek Naše Sázava.
Nyní se patří poděkovat všem účastníkům prvního ročníku volejbalového turnaje
smíšených družstev, který se uskutečnil v sobotu 19. Května 2015 za účasti čtyř volejbalových družstev jak ze Sázavy, tak i sousedních obcí. Speciální poděkování patří představitelům spolku Kulíšek, zejména Mirce Lacinové, Evě Lacinové a Janu
Škarkovi, kteří připravili doprovodný program pro děti, dále pak sázavským dobrovolným hasičům, kteří pomohli materiálním vybavením a konečně i paní Hance
Janáčkové, která pomohla pořadatelům s občerstvením. Dále bychom rádi poděkovali i soukromým sponzorům, bez jejichž finanční pomoci bychom nemohli turnaj
uspořádat.
Zdařilou byla i další květnová akce, již druhé povídání s paní Mgr. Rudelovou na
Mozkohrátkách, na obecním úřadě v Sázavě, konané 30.května za účasti devíti seniorek. Akce se velmi líbila. Pokud bude zájem ze strany seniorů nadále trvat, připravíme již třetí povídání na podzim letošního roku.

A nyní pozvánka zajímavou na akci, kterou je připravovaná projížďka po
železnici v otevřeném vagóně taženém nejstarší funkční historickou parní lokomotivou PRINZ ERICH z roku 1890, která byla před pěti lety péčí majitele společnosti SaZ s.r.o. zrekonstruována do původního stavu z roku 1890. V případě zájmu skupin se vláčkem povozit, lze jízdy objednat na emailové adrese: kolarikova@saz.cz , nebo telefonicky na čísle: 778 449 010.
Projížďky budou zahájeny v sobotu 30.6.2018 od 9.00 hodin ve dvacetiminutových intervalech. Lokomotiva bude jezdit po kolejích od společnosti SaZ po přejezd
k Nížkovu podle zájmu do odpoledních hodin.
Před obecním úřadem zároveň budou probíhat zábavné aktivity pro děti ve spolupráci se spolkem Kulíšek pod vedením M. Lacinové (Sázava). Občerstvení zajištěno.
Srdečně zveme všechny děti a rodiče na krásný start do letních prázdnin. Děti,
které se prokážou školním vysvědčením s vyznamenáním mají jízdenku zdarma.
Ostatní, děti a senioři nad 63 let 20,- Kč, dospělí 50,- Kč.
Rádi bychom touto cestou poděkovali za pomoc a spolupráci pracovníkům společnosti SaZ s.r.o., dobrovolným hasičům ze Sázavy, spolku Kulíšek a zastupitelstvu
obce za podporu.
Tomáš Čechovský, předseda spolku
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