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Sázava
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místostarosta, správce vodovovodu a ČOV 777 730 807

Zprávy
z obecního úřadu
Oznámení knihovnice
obecní knihovny
Knihovna bude otevřena 6. srpna od
14,00 – 18,00 hod. Čtenářům je k
dispozici nový soubor knih z okresní
knihovny.
Jindřiška Jíchová
Instalace technologie na odstraňování manganu a železe z pitné vody
V těchto dnech probíhá montáž zařízení na odstraňování manganu a železa z pitné vody. Nový vrt má sice
dostatek vody, ale ta obsahuje větší
množství manganu a železa než připouští norma. Obec proto nechala
vypracovat projekt a požádala o dotaci ze Státního fondu životního.
Dotace byla schválena a práce byly
již zahájeny. Celkové náklady budou
696 610 Kč a dotace je ve výši 80%.
František Ledvinka, starosta obce

Dopravní automobil pro hasiče
Před zahájením soutěže O pohár starosty obce v pátek 6. července převzal starosta obce od zástupce dodavatelské firmy nový dopravní automobil pro naše hasiče a ihned jej také starostovi sboru panu Josefu Hažmukovi předal.
Jedná se o devítimístný FORD TRANSIT 350 TREND, jehož celková pořizovací cena včetně vybavení byla 968 000 Kč.
Financování:
- Ministerstvo vnitra,
dotační program 01424 Dotace pro jednotky SDH obcí 450 000 Kč
- dotace z Krajského úřadu kraje Vysočina
(požádáno, rozhodnutí doposud nepřišlo)
300 000 Kč
- obec Sázava
218 000 Kč
Dodavatel: Požární bezpečnost s.r.o., Jihlava
Tak ať slouží duchu starého hasičského hesla: Bohu ke cti, lidem ku pomoci.
František Ledvinka

O pohár starosty obce
V pátek 6. července proběhl již patnáctý ročník soutěže dobrovolných hasičských sborů O pohár starosty obce
Sázava. Opět se zúčastnily sbory ze širokého okolí - celkem se přihlásilo 8
družstev mužů, 2 družstva žen a 10
družstev dětí.

Areál na Hamrtejchu naši hasiči perfektně připravili včetně zastřešených
laviček a stánků s občerstvením. I počasí bylo tentokrát takřka ideální, a tak
se celé odpoledne velmi vydařilo.
Děkuji proto všem našim hasičům,
kteří přípravu a průběh soutěže zajišťo-

vali a samozřejmě i všem sborům,
které se soutěže zúčastnily.
Muži: Nové Veselí, Sirákov, Vepřová,
Sázava I.
Ženy: Společné družstvo okrsku Velká
Losenice, Bohdalov
Nejmladší děti: Malá Losenice, Velká
Losenice, Sázava
Mladší děti:
Vepřová, Malá
Losenice, Velká
Losenice
Starší děti:
Nové
Dvory,
Malá Losenice,
Vepřová, Velká
Losenice.
František
Ledvinka,
starosta obce

Stavba kaple P. Marie Karmelské

Klub důchodců
Klub důchodců v Sázavě pořádal dne 2. června 2018 výlet do
Poniklé, což je kousek od Vrchlabí Vyrábějí se tam vánoční
ozdoby, kterés se navlékají z malých částí do vánočních motivů. Je to jediná dílna v Čechách. Potom jsme se zastavili
v Mladé Boleslavi, kde jsme si prohlédli muzeum automobilů
– jak veteránů, tak i nových.
Počasí nám přálo a výlet byl velmi pěkný.
Věra Sobotková
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Práce pokračují venku i uvnitř kaple. Hotové
je dřevěné obložení fasády a na vjezdu ke kapli byly provedeny terénní úpravy. Uvnitř
jsou dokončené rozvody elektřiny, omítky,
dřevěná podlaha na kůru a je obíleno.
Současně probíhá montáž varhan. Na našich
internetových stránkách lze najít rozpis jednotlivých rejstříků a píšťal, na které je možné
také finančně přispět:
https://spolek-karmel.webnode.cz/varhany/
Čekají nás nyní ale finančně náročné
práce, a to např. osvětlení vnitřní i vnější, přístupové chodníky a pod. a především už probíhá stavba sociálního zařízení. Termín svěcení kaple je již stanoven na 16. září 2018.
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 KARMEK SÁZAVA, z.s.
František Ledvinka
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Ze základní školy
Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Cyklistický výlet
Ke konci školního roku pořádáme pro
žáky 4. a 5. ročníku „cyklovýlet“.
Trasu máme stejnou, využíváme co
nejvíce cyklistických stezek a co nejméně se pohybujeme po silnici. Trasa
začíná u školy a pokračuje kolem
Europily lesem do Hamrů, poté po silnici a stezce k Hamroňovi. Další zastávkou je Mamlas, potom pokračuje-

me na Pilskou nádrž, kde je cíl naší
cesty. Po odpočinku a nabrání sil se
vracíme domů, tentokrát vede naše
cesta lesem kolem Vápenice na
Hamry a lesem opět do Sázavy. Jediné
co se oproti trase mění, je počasí.
Vždy čekáme na to vhodné, ale bohužel „člověk míní a příroda mění“.
Letos po opravdu teplých dnech přišlo
ochlazení, ráno bylo velmi chladné,
přesto jsme vyrazili. Nezbylo nám nic

jiného než se zahřát jízdou na kole.
Celou trasu jeli žáci jako správní cyklisté. Nakonec i přes rozmarné počasí
a menší nehodu se výlet vydařil. A nezbývá než doufat, že příští rok vyjedeme opět na naši známou trasu.

Rozloučení s páťáky

Konec školního roku přináší toužebně
očekávané prázdniny, ale i loučení s

našimi páťáky, kteří postupují na další
stupeň základního vzdělávání. Letošní
páťáci byli opravdu šikovní, jedna
žákyně pokračuje na víceletém gymnáziu, další byla přijata do třídy s rozšířenou výukou informatiky, tři žáci
od září nastoupí na 2. základní školu a
tři žáci budou dojíždět do školy ve
Velké Losenici. Všem přejeme hodně
štěstí, krásných zážitků, nových vědomostí a kamarádů.

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych jménem učitelského sboru
poděkovat maminkám i dětem z pátého
ročníku za krásné rozloučení, které si
pro nás a paní učitelku Kuchařovou
připravili na školní zahradě.
Mgr. Milena Mikysková

Opravy ve škole
Ve školní kuchyni proběhla začátkem
července rekonstrukce elektrických rozvodů a kabelů. Elektrické rozvody a kabely již nevyhovovaly, proto bylo potřeba přistoupit k jejich výměně. V kuchyni byly navíc přidány nové zásuvky, vy-

pínače, osvětlení a došlo i na navýšení
hlavního jističe pro kuchyň, tak aby
splňoval požadavky pro nový sporák.
Výměna kabelů nebyla bezproblémová,
stará budova skrývá mnohá překvapení,
a tak se stalo, že při zasekávání nových

Nepozornost zabíjí
Policisté na Vysočině se zaměří na řidiče telefonisty
KRAJ VYSOČINA - Policisté
Krajského ředitelství policie kraje
Vysočina se v průběhu letních prázdnin
zapojí do celorepublikové kampaně s
názvem „Nepozornost zabíjí“, která je
zaměřena na řidiče používající hovorové zařízení při řízení vozidla.
Tento projekt je realizován jako komunikační kampaň České asociace pojišťoven a BESIPu a je založen především na emocích. Ukazuje děti, jichž se
případné zranění či smrt rodičů dotýká
nejvíce. Cílem kampaně je upozornit řidiče, že telefonování nebo psaní SMS
zpráv při řízení vozidla patří mezi časté
přestupky, kvůli kterým vzniká celá řada
dopravních nehod. Z tohoto důvodu
chceme upozornit na to, že používání
mobilního telefonu při řízení je velmi
nebezpečně a může mít nedozírné následky. Řidič, který při řízení motorového vozidla používá mobilní telefon a nevěnuje se plně řízení, je nebezpečný nejenom sám sobě, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu. V případě, že
za volantem telefonuje, pohybuje se na
sociálních sítích nebo píše SMS zprávu,
je při řízení vozidla ovlivněn stejně, jako
kdyby měl 0,8 promile alkoholu v krvi.
Pokud pojede padesátikilometrovou
rychlostí a na pět sekund se v důsledku
sledování mobilního telefonu přestane
věnovat řízení, ujede za tu dobu 90 metrů – to je jako celé fotbalové hřiště. S vyšší rychlostí se tato vzdálenost přirozeně
prodlužuje. Při devadesátikilometrové
rychlosti je to 125 metrů a při stotřiceti-

kilometrové rychlosti dokonce 180 metrů, a to jsou
fotbalová hřiště dvě.
Osoba, která řídí vozidlo a
při řízení v ruce drží hovorové zařízení,
se vždy dopouští protiprávního jednání,
a to přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Zákon číslo
361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích hovoří jasně: „Řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo
jiným způsobem telefonní přístroj nebo
jiné hovorové nebo záznamové zařízení.“ V případě, že policisté u řidiče takovéto jednání zjistí, mohou mu na
místě v příkazním řízení uložit pokutu až
do výše jednoho tisíce korun. V případě
správního řízení je tato sankce ještě
vyšší. V obou případech se přestupci do
karty řidiče připisují dva trestné body.
Když si uvědomíme, že na českých
silnicích každoročně zemře přes pět set
lidí (na Vysočině v minulém roce zemřelo v souvislosti s dopravní nehodou
celkem 39 osob – 29 osob zemřelo
přímo při dopravní nehodě a dalších 10
osob zemřelo následně ve zdravotnickém zařízení) a počet závažných nehod způsobených telefonováním řidičů
dlouhodobě roste, měli bychom se při
každém zazvonění mobilního telefonu
zodpovědně zamyslet a říci si, že při
řízení vozidla hovorové zařízení do ruky
nepatří.
Krajské ředitelství policie kraje
Vysočina, oddělení tisku a prevence,
nprap. David Linhart, vrchní inspektor,
tel: 974 261 208, mobil: 725 868 475,
e-mail: david.linhart@pcr.cz

kabelů, odpadávaly větší kusy omítky,
což bylo víc práce pro zedníky.
Plánované malování kuchyně se tak muselo posunout o týden, aby nové omítky
řádně vyschly. Malíři tedy prvně začali
malovat kanceláře ZŠ, MŠ a ŠJ, chodby,

školní družinu, sborovnu, chodbu školy
a vestibul. Nakonec přišla na řadu kuchyň. Plánované ukončení oprav se zpozdilo o necelý týden.
Mgr. Milena Mikysková

Ženatí ovládli letošní derby
V sobotu 15.7.2018 jsme uspořádali pro
příznivce fotbalu odpoledne strávené
právě tímto sportem. Odpoledne jsme
odstartovali dovednostními soutěžemi,
kde každý mohl předvést, jak ovládá
práci s míčem. Soutěží se zúčastnilo celkem 29 fotbalistů. Mezi ty nejlepší patřili. Odpoledne pak pokračovalo dětským zápasem, který se hrál 2x15 minut. Zúčastnilo se ho 17 dětí. Zápas lépe
zvládl tým vedený Vojtou Roseckým
a po zásluze vyhrál 4:2,(3:1). Na penaltách potom vyhrál tým vedený Šimonem Slavíkem 1:0. Když jedinou penaltu proměnil Lukáš Vitásek. V 18 hodin
přišlo na řadu očekávené derby mezi ženatými a svobodnými. Zúčastnilo se ho
celkem 24 hráčů. Hrálo se 2x30 minut.
Na zápas jsme delegovali velezkušeného rozhodčího z Velké Losenice Petra

Pelikána. Průběh zápasu byl poměrně
vyrovnaný, mladí kluci jsou běhaví
a hladoví po gólech, ale ženatí měli celý
zápas mírnou převahu a kdyby proměnili alespoň polovinu šancí co si připravili skóre mohlo být větší. Nakonec
zápas skončil hubeným vítězstvím ženatých 2:1 (1:1). Na penaltách se ženatým
také dařilo více a vyhráli je 3:2. Odčinili
tak loňskou prohru a vrátili vše do zajetých kolejí J. Počasí nám přálo po celé
odpoledne a tak v podvečer proběhla
country zábava pro všechny, kteří ještě
chtěli posedět a užít si letního večera.
Děkujeme všem za účast a podporu
a budeme se těšit na další společné sportovní setkání. Více informací a fotografií na obecních a facebookových stránkách.
Za Sk Sázava z.s. Honzis ☺
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