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místostarosta, správce vodovovodu a ČOV 777 730 807

Zprávy z obecního úřadu
Platby za nájmy obecních pozemků, vodné stočné
Platby za nájmy obecních pozemků a také vodné a stočné (týká se odběratelů,
kteří doposud nezaplatili), je třeba uhradit na obecním úřadě nebo převodem na
účet obce, přičemž variabilní symbol bude číslo popisné.
Úřední hodiny:
Po
7 – 12
13 – 17
St
7 – 12
13 – 15
Jindy po předchozí dohodě.
Číslo účtu:
238387751/0300
Instalace nové technologie pro úpravu pitné vody
Na přelomu září a října byla dokončena instalace nové technologie pro úpravu
pitné vody, která zajistí odstranění manganu a železa z vody. Tyto dva prvky se
vyskytují ve větší míře než připouští norma pro pitnou vodu v novém vrtu.
Technické řešení spočívá v čerpání odradonované a odkyselené vody z akumulační jímky na automatické filtry. Ty se pak podle nastaveného časového intervalu automaticky regenerují – propírají vodou. Voda z praní filtrů je pak čerpána do
sedimentační jímky. Usazený kal z filtrů bude likvidován v čistírně odpadních
vod.
26. října proběhlo řízení o kolaudaci a 5.11. byl vydán kolaudační souhlas.
František Ledvinka, starosta obce

Rozpočet obce na rok 2019
Ve čtvrtek 8. listopadu se sešla rada,
aby projednala návrh rozpočtu na rok
2019 a schválila program jednání
příštího zastupitelstva. To proběhne
v pondělí 19. listopadu 2018 a bude se
kromě jiného zabývat právě návrhem
rozpočtu na rok 2019. Pokud dojde
k dohodě, bude návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce a 10. prosince v 18
hodin se opět sejde zastupitelstvo a rozpočet schválí. Návrh rozpočtu tedy bude na úřední desce zveřejněn od 20.
listopadu 2018.
Rozpočet je opět plánován vyrovnaný, tentokrát ve výši cca 10 200 000 Kč,

přičemž lze předpokládat, že konci roku
zůstane na účtu obce cca 3 až 3,5 mil.
Kč. Tyto prostředky budou ponechány
jako rezerva. Nyní je totiž na několik
plánovaných staveb vydáno stavební
povolení nebo probíhá stavební řízení,
ale neproběhlo ještě výběrové řízení,
takže není známa přesná cena.
Zastupitelstvo proto nejdříve rozhodne,
které stavby budou realizovány v roce
2019, na ně pak proběhne výběrové řízení a následně zastupitelstvo příslušnou
částku převede rozpočtovým opatřením
z této rezervy na konkrétní stavbu.
František Ledvinka, starosta obce

Kaple P. Marie Karmelské
V kapli P. Marie Karmelské už proběhly
nedělní mše svaté a věřících vždy přišlo
tolik, že byl problém, je všechny dostat
dovnitř. Z toho máme velkou radost.
A velký zájem je také jenom o prohlídku kaple.
Pravidelně budou v kapli mše sv. každou druhou neděli v měsíci v 11 hodin
s modlitbou růžence přede mší a další
mše sv. bude ještě jedenkrát za měsíc ve
čtvrtek nebo v pátek navečer. Přesný den
a čas bude v ohláškách.
V příštím týdnu proběhne schůze
spolku, na které bychom měli rozhodnout o výrobě lavic. Zatím máme v kapli provizorní plastové a kovové skládací židle, které budou poté, co budou lavice vyrobeny, využívány při venkovních slavnostech, např. při mši sv. o pouti. A dále bychom měli rozhodnout o dokončení zákristie, kam by měly být pořízeny vestavěné skříně a další potřebné
zařízení. Děkujeme proto všem dárcům,
protože finanční prostředky ještě bude-

me potřebovat. Vše pořizujeme poté, až
máme dostatek peněz na účtu a jistotu,
že budeme mít na zaplacení.
Za spolek KARMEK SÁZAVA, z.s.
František Ledvinka

www.spolek-karmel.webnode.cz, všechny příjmy i výdaje viz
transparentní účet: https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2000799958
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Ustavující zasedání zastupitelstva obce
proběhlo v pondělí 5.11.2018 a do vedení
obce byli zvoleni tito zastupitelé:
starosta obce
místostarosta obce
obecní rada

předseda Finančního výboru
předseda kontrolního výboru

František Ledvinka
Jan Hošek
František Ledvinka
Jan Hošek
Bc. Libor Augustin
Jaroslav Janáček
Roman Rosecký
Mgr. Pavla Sobotková
Jan Uttendorfský
František Ledvinka, starosta obce

Sportoviště na Hamrtejchu
V září bylo dokončeno
sportoviště
na
Hamrtejchu a ve škole. Na školním hřišti
musela být z bezpečnostních důvodů odstraněna (nevyhovovala současným normám) kovová konstrukce na šplh a byla
nahrazena šestiúhelníkem s různými prvky pro děti. Nová konstrukce na šplh byla již
v průběhu roku pořízena do sálu kulturního
domu, který škola využívá jako tělocvičnu.
Větší část zařízení byla ale osazena vedle
travnatého hřiště na
Hamrtejchu. Zde bylo
vybudováno dětské
hřiště – vahadlová
houpačka, pružinová
houpačka, trojhrazda a
workoutová sestava a dále fitness vybavení pro venkovní použití – orbitrek, lavice
+ rovnání zad, protahovadlo horních partii + posilování svalů vsedě a twister + serfař. Konstrukce těchto strojů je vyrobena z ocelových trubek a celkově je masivní.
Všechny stroje by měly být bezúdržbové, odolné proti povětrnostním vlivům a mechanickému poškození.
František Ledvinka, starosta obce

Zprávy ze školy a školičky
Říjen ve znamení projektových dnů v naší škole

Barevný podzim – „čarovná zelenina
a ovoce“
Už čtvrtým rokem máme v říjnu
společný projektový den, kde naše děti tvoří ze zeleniny nebo
ovoce, letos jsme využili jak zeleninu, tak i ovoce a ve školce
tvořili i ze semínek. Podzim je
čas sklizně úrody, a tak máme
hojnost materiálu. Paní učitelky
vymyslí činnosti, připravíme materiál, ingredience a pustíme se
do tvoření. Nezbytnou součástí
je pečení nebo příprava studené
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Zprávy ze školy a školičky
kuchyně, letos děti pekly pod odborným dohledem paní vedoucí školní
jídelny. Školní jídelna se na chvilku
proměnila v provizorní kuchyňku,
kde děti připravovaly saláty, pomazánky a těsto na buchty a muffiny.
Ingredience si musely připravit podle
receptu: odvážit, nakrájet, nastrouhat,
dle postupu smíchat. Ve třídách se
vydlabávaly dýně nebo modelovala
zelenina a ovoce, v dolní třídě upekli

chutnou pizzu. V mateřské škole děti
připravovaly vitaminový salát a obrázky ze semínek. Sálat jim moc
chutnal, téměř celý ho spořádaly.
Projekt jsme prezentovali ve vestibulu školy, kde si mohli příchozí ochutnat dobroty z naší provizorní kuchyňky a podívat se na výtvory dětí. Děti
opět sklidily velkou pochvalu za svoji šikovnost, a hlavně snědly všechno,
co si připravily ☺.

oken školky. Paní O. Fišarová donesla dětem do školky i nejdelší vlajku,
kterou doma našla. Celkem jsme
vyvěsili 232 vlajek a vlaječek. Škola

ozdobená vlajkami vypadala opravdu
důstojně.
Všem, kteří se rekordu zúčastnili,
moc děkujeme.

100 let naší republiky
Krásné výročí založení naší republiky jsem si připomněli ve škole speciálním programem, kde se žáci dozvěděli, kdy a proč byla založena naše
republika. Prohlíželi si obrázkovou
publikaci Obec Sázava včera a dnes,
kde mohli pozorovat, co všechno se
v obci v průběhu 100 let změnilo, vyzkoušeli si krasopis. Nakonec republice napsali přání k jejímu výročí.
Součástí oslav výročí bylo i zapojení
naší školy do pokusu o rekord –
„největší počet vyvěšených vlajek

dne 28. 10. 2018“. Zapojili se nejen
žáci, ale i celé rodiny. Žáci s nadšením začali vyrábět vlajky, a tak se stalo, že jsme ve škole vytvořili i své
vlastní malé rekordy, jako např.
největší počet vytvořených vlajek od
žáka, největší i nejmenší vlajky, vlajky z netradičních materiálů i vytvořené netradičním způsobem (např.
vlajka ušitá jako polštářek, háčkovaná, vlajka jako odznak). V mateřské
škole děti vyrobily vlajky z různých
materiálů, další namalovaly přímo do

Spolek Naše Sázava
Vážený čtenáři,
i když se pomalu blíží konec roku,
a možná právě proto, bychom Vás rádi
informovali o tom, co se nám ve
druhém pololetí roku 2018 podařilo
a co je ještě před námi.
Čtrnáct dní po konci prázdnin se členové spolku Naše Sázava zúčastnili celostátní akce „Ukliďme Česko”. Na
to, že se v podmínkách naší obce jednalo o premiéru, akce dopadla nad očekávání.
V rámci sta let od vzniku naší Československé republiky, zasadili členové

spolku památnou lípu na prostranství
Hamrtejchu v neděli 21.10.2018.
Slavnostního sázení se zúčastnilo dvacet členů včetně dětí. V rámci akce
Lípy Vysočiny sázeli svoji lípu
i Sázavští Hasiči a členové sportovního
klubu SK Sázava.
Za námi jsou také další
Mozkohrátky nejen pro seniory, tentokráte na téma „Koncentrace“.
V době uzávěrky listopadového vydání Novinek nás čekaly dvě akce, a to
již tradiční svatomartinské pečení rohlíčků a svatomartinský průvod v neděli

11.11.2018 a přednáška pro seniory dne
14.11.2018 na téma „Kladný přístup
k životu“, ve spolupráci s nadací Lepší
senior.

Rozsvícení
vánočního stromu
Na první adventní neděli 2.12.2018
srdečně zveme všechny děti i dospělé
na slavnostní rozsvícení vánočního
stromu v obci Sázava. Akci připravujeme společně se Základní a mateřskou

školou v Sázavě, sborem ČCE
v Sázavě a členy sportovního klubu
v Sázavě. Při slavnostním rozsvěcení
vánočního stromu si společně zazpíváme koledy, které si připravují děti
základní školy. Pro děti i dospělé bude
připraveno občerstvení. Dětský punč
a pro dospělé svařené víno.
Čas zahájení akce je plánován na
18. hodinu. Ještě před akcí bude rozsvěcení stromu připomenuto prostřednictvím sms IK Peperek.
Tomáš Čechovský, předseda spolku

Titul mladších žáků pro Sázavu!!!
Spolupráce mezi Sk Sázava z.s.
a Základní a mateřskou školou Sázava
pokračuje i v letošním školním roce.
Hned od září jsme začali pravidelně trénovat a děti už se nemohly dočkat, až
změří síly s konkurencí. Prvním turnajem jsme tedy odstartovali nový ročník
školní ligy v miniházené. Turnaj se konal 9.11.2018 na 4. ZŠ ve Žďáře n. S.
Celkem se ho zúčastnilo 9 základních
škol (20 týmů). Mladší žáci (1.-4. třída)
i s nováčky v týmu předvedli výborné
výsledky. Poskládali jsme celkem

3 týmy. Výsledkem bylo nejlepší
umístění v historii. Tým Sázavy „A“
dokázal to, na co jsme čekali dlouhé tři
roky. Zvítězil suverénní jízdou, když
postupně porazil ZŠ Bobrovou „B“ 9:0,
ZŠ Sázavu „C“ 9:1, 3.ZŠ Žďár „B“
19:0, 4.ZŠ Švermova „D“ 13:0. V semifinále potom porazili 4.ZŠ Švermovu „C“ 6:3 a finále ovládli vítězstvím
nad ZŠ Hamry „B“ 6:0. Sázava „B“ byla poskládána převážně z nováčků, doplněna o zkušené druháky. Nakonec 9.
místo z deseti je dobrým základem do

další práce. A konečně Sázava „C“, ta
byla poskládána celá z dívek naší školy. Holky se praly o vítězství skoro
v každém zápase. Konečné 4. místo je
velice pěkné. Mezi staršími žáky (5.
třída) máme letos pouze jednoho hráče
a proto jsme se dohodli a vytvořili společný tým s hamerskou Základní školou. Konečné 4. místo je slibný začátek

do budoucna. Hra a kombinace byly
opravdu na vysoké úrovni. Všechny
děti velice chválím za předvedené
výkony a přístup k tréninkům ☺!!!
Více informací a fotografií na facebookových stránkách Sk Sázava z.s.
Za Sportovní klub a Základní školu
Sázava Jan Hošek
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