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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

Poděkování
Termín voleb do obecního zastupitelstva se nezadržitelně blíží a mně tedy
nezbývá než poděkovat všem za dobrou spolupráci. Členům zastupitelstva,
paní účetní a ostatním zaměstnancům
i všem dalším, kteří se na provozu
obecního úřadu a chodu celé obce nějakým způsobem podíleli. Nelze vyjmenovat všechny, a tak přijměte poděkování alespoň tímto způsobem. Jsem
velmi rád, že atmosféra na obecním
úřadě byla celé čtyři roky pěkná
a vstřícná a velmi oceňuji spolupráci
s místostarostou obce. Zhodnocení uplynulého volebního období si asi
nejlépe provede každý sám. Každý má
jiné představy a přání a nikdy se nepodaří vše. Přesto jsem přesvědčený, že se
za uplynulé čtyři roky podařilo realizo-

Volby do zastupitelstva obce
vat několik velkých akcí, z nichž bych
např. uvedl stavbu chodníků, ale především vybudování nového zdroje pitné
vody pro obecní vodovod a nyní dokončované technologie na odstraňování
manganu a železa z vody. Pokud se nestane nic nenadálého, měla by mít
Sázava zajištěnu pitnou vodu v dostatečném množství a kvalitě.
V říjnu bude zvoleno nové zastupitelstvo, které se rozhodne v čem pokračovat, případně s čím novým začít. Jak
toto rozhodování ovlivnit je jasné - přijít k volbám a vybrat si své zástupce do
zastupitelstva.
Ještě jednou tedy děkuji všem za
spolupráci a přeji dobrou volbu.
František Ledvinka,
starosta obce

Poděkování
Jsme na konci dalšího volebního období. Je čas se poohlédnout zpět, co se za
tu dobu změnilo. Za sportovní klub děkuji všem, kdo nás podpořil a pomohl
nám k rozvoji sportu v naší malé obci.
Dětem a jejich rodinám za to, že rádi
chodí sportovat, umějí se radovat
z výher a truchlit nad prohrami (to se
jim bude v životě hodit J). Vytváříte si
mezi sebou výborný kolektiv, který je
hned po rodině tím nejlepším, co v životě máme. A to jsou kamarádi
a přátelé. Jsem moc rád, že co se týče
spolupráce s obecním úřadem, je na té
nejlepší úrovni a vždy jsme se setkali
s kladným přístupem. Děkujeme a doufáme, že i nadále bude v naší obci vyrůstat dobrá parta nadšených sportovců.
Za obecní úřad z pozice místostarosty
a správce obce, děkuji všem občanům

za to, co byli ochotni pro obec udělat ve
svém volném čase. Práce v naší obci je
více a více. Toho si myslím každý
všimne. Pokud člověk chce, vždy si nějakou práci najde. Za poslední čtyři roky obec určitě prokoukla. A jelikož
jsem denně v kontaktu s našimi občany,
většina z nich si toho všímá. Některým
se to samozřejmě zamlouvá více jiným
zase méně. Musíme si však uvědomit,
že nejde udělat jednu věc a uspokojit
tím všechny. Proto se snažte k tomu tak
přistupovat. Příště uděláme radost třeba
právě Vám J. Děkuji kolegům, kteří
jsou v našem obecním týmu za pracovitost a neustálou pohotovost, která je
na obci potřebná.
S přáním hezkého podzimního počasí
Jan Hošek

Zprávy ze školy
a školičky
Dopravní hřiště
Hned na začátku školního roku si naši žáci z 3., 4.
a 5. ročníku procvičili pravidla silničního provozu
na dopravním hřišti ve Žďáru nad Sázavou.
Zároveň si vyzkoušeli, jak se správně chovat
jako chodec nebo cyklista. Na místě je lektorka upozornila na chyby, které dělají a dostali prostor je opravit.
Další část výuky je čeká na jaře.
Teorii docela dobře zvládli, tak teď už
jen její dodržování v praxi. Všem
školákům přejeme bezpečnou cestu
do školy i za zábavou.
Mgr. Milena Mikysková

18 | SÁZAVA

Volby do zastupitelstva obce proběhnou v pátek 5. a v sobotu 6. října – viz.
vyhláška o dni a místě konání voleb.
Volební místnost bude opět v zasedací
místnosti obecního úřadu. V této souvislosti znovu upozorňuji, že si volič
může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad a v
den voleb okrskovou volební komisi o
to, aby mohl hlasovat mimo volební

místnost. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou.
Znamená to, že starší nebo nemocní
spoluobčané mohou bez problémů volit doma. Stačí na obecní úřad zavolat a
o tuto službu požádat.
František Ledvinka, starosta obce

OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb do
zastupitelstva obce dne 5. a 6. října 2018
1. Volby do zastupitelstva obce proběhnou dne 5. října 2018 v době od 14,00 do 22,00
hodin a 6. října 2018 v době od 8,00 do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb do zastupitelstva obce pro voliče ze Sázavy a místních částí
Česká Mez a Kopaniny, je volební místnost v 1. poschodí kulturního domu (obecní
úřad).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky)
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do obecního zastupitelstva
hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a v den
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V
takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou.
V Sázavě dne 22.8.2018, František Ledvinka, starosta obce

Sportovní kroužek
Připomínáme všem dětem, že i letos v období od října do dubna se budeme scházet
v kulturním domě a dělat něco pro naše zdraví a fyzickou kondici. Sportovní kroužek bude v úterý od 16:00 do 17:30 hodin a bude se hrát a trénovat stolní tenis (pro
děti do 12 let). Pokročilejší děti, které už se chtějí stolnímu tenisu věnovat více, mají možnost chodit trénovat s dospělými. Ti mají tréninky každý čtvrtek od 18:00 do
20:00 hodin. Druhým dnem pak bude pro děti pátek od 15:30 do 17:00 hodin a bude se hrát florbal pro všechny děti do 15 let dohromady. Začínáme v úterý 9. října
2018 v 16 hodin. Kroužek povedou hráči Sk Sázava z.s.
Sk Sázava z.s.

Sportovní
kemp 2018
Na konec letních prázdnin jsme i letos
pro děti z naší obce připravili čtyřdenní
sportovní soustředění, od čtvrtka 23.8.
do neděle 26.8.2018. Na sraz dorazilo
všech 28 dětí. Cílem celého soustředění bylo poznávání a zdokonalování se
v několika odvětvích sportu (stolní tenis, házená, florbal, fotbal, vybíjená,
jízda na kole, atd.), nabírání fyzické
kondice, užívání si zábavy a her a v neposlední řadě vytváření kolektivu.

V plánu jsme toho měli opravdu hodně.
Zázemí jsme měli jako vždy v kulturním domě v Sázavě a stravovat jsme se
chodili do jídelny Agro Sázava, kde
o nás bylo výborně postaráno. Děti se
k celému soustředění postavily čelem
a dokázaly ze sebe dostat to nejlepší, co
v dané chvíli mohly. I přes drobné
výkyvy počasí se nám vše podařilo splnit podle plánu. Nikomu se nic vážného nestalo a všichni se vraceli do svých
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Sportovní kemp 2018
domovů sice unaveni, ale spokojeni a plné dojmů z dobře odvedené práce.
Všechny děti včetně trenérů a rodičů, kteří nám s kempem pomohli, musím pochválit a poděkovat za pomoc (bábovky a buchty byly výborné). Velký dík patří obecnímu úřadu v Sázavě, který nám opět velice pomohl .
Těšíme se na další podobná setkání ☺!!!
Za sportovní klub Honzis

Plán akcí pořádaných školou
na školní rok 2018/2019
Vážení spoluobčané po krásném létě se opět přiblížil podzim, dny se krátí
a příchází čas vhodný na aktivity, které nejsou přímo spojeny s přírodou.
Jednou z těchto možných aktivit je další z řady besed a duševního cvičení
s Janou Rudelovou, která jsou nazvána Mozkohrátky. Ti z Vás, kteří jste se
zúčastnil předchozích dvou besed, určitě dáte za pravdu tvrzení, že beseda je
zábavná a je určena nejen seniorům, ale všem, kteří se radi dozví nové inofrmace i rady, jak si udržet duševní svěžest po celý život.
Všichni, kdo budete mít čas příjměte naše pozvání.
Spolek Naše Sázava z.s.

Spolek Naše Sázava z.s. Vás srdečně zve na

Mozkohrátky
s Janou Rudelovou
ve středu 17.10. v 15:00 v jednací místnosti
na obecním úřadě v Sázavě.

ZÁŘÍ

Pohádkový les
Dopravní hřiště (3. - 5. ročník)
Divadlo Barborka: „ Raneček veselých pohádek“
(MŠ, 1. a 2. ročník)
27. 9. 2018

ŘÍJEN

Podzimní radovánky „Barevná zelenina“

LISTOPAD
PROSINEC

Preventivní program – primární prevence
Mikulášská nadílka (SDH Sázava)
Vánoční jarmark
8. 12. 2018

LEDEN

zimní sporty (podle počasí
a sněhových podmínek)
Loutkové divadlo – pásmo pohádek
(MŠ, 1. a 2. ročník)
18. 1. 2019

ÚNOR

Karneval
9. 2. 2019
Divadélko pro školy: „Pohádky z našeho statku“
18. 2. 2019

BŘEZEN

Alternátor - Třebíč

DUBEN

Den Země
Bezpečný pohyb cyklistů a chodců (Preventivní
program primární prevence)

KVĚTEN

Besídka pro maminky MŠ (v mateřské škole)
Besídka pro maminky ZŠ (kulturní dům)
Výlet do Prahy (5. ročník)
Běh o putovní sošku a poháry
Cyklo výlet na kolech (4. a 5. ročník)

ČERVEN

Den dětí ( SDH Sázava)
Školní výlet
Rozloučení s předškoláky (MŠ na OÚ)
Spaní ve škole
Miniolympiáda

Zúčastněte se i Vy a procvičte si mozek.
Cvičení jsou vhodná pro všechny generace.

Podtržené akce jsou společné MŠ a ZŠ.
Plán akcí může být průběžně doplněn nebo pozměněn.
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