Vesnička Tvoje rodná, volá Tě nazpátek.
Na chvíli vzpomenout, vrátit se do dětských let.
Těší se na tebe a chce tě přivítat,
Jak se v ní žije dnes? Přijeď se podívat!

Po z v á n k a na S J E Z D RO DÁ K Ů O B C E S A Z OV I C E
Sobota 4. června 2022
Vážení sazovičtí rodáci a spoluobčané,
obec Sazovice si vás dovoluje pozvat na setkání rodáků naší obce. Velmi nás potěší vaše účast a rádi vám
ukážeme, co všechno se v Sazovicích změnilo a co je tu nového.
Slavnostní den bude zahájen v novém kostele sv. Václava v 9.00 hodin, kde se uskuteční mše svatá za
rodáky a občany obce. V průběhu bohoslužby bude posvěcena pamětní stuha k 660. výročí obce, které
si letos rovněž připomínáme.
Po skončení mše svaté bude následovat slavnostní setkání rodáků ve společenském sále obecního úřadu.
V průběhu besedy vystoupí DFS Konopka a cimbálová muzika Luňák.
Po společném obědě se od 15.00 hodin bude na výletišti Zahrázovo konat beseda rodáků s občany
obce, spojená s kulturním vystoupením žáků Základní školy Sazovice a tancem Hanácké besedy
v podání sazovické mládeže.
Občerstvení pro všechny je zajištěno.
Celým dnem oslav nás bude provázet krojovaná dechová hudba Zdounečanka.

Všichni se těšíme na vaši účast
Edita Hrbáčková, starostka obce Sazovice

PROGRAM SLAVNOSTNÍHO DNE – SOBOTA 4. ČERVNA 2022
7.30 – 8.30 – budíček s kapelou Zdounečanka
8.30 – průvod obcí ke kostelu sv. Václava
9.00 – mše svatá za rodáky a občany Sazovic, posvěcení pamětní stuhy k 660. výročí obce
10.30 – setkání rodáků ve společenském sále obecního úřadu
12.30 – společný oběd pro pozvané hosty
15.00 – společná beseda rodáků s občany Sazovic na výletišti Zahrázovo
(vystoupení dětí ZŠ, tanec Hanácké besedy, doprovodný program pro děti)
Celý slavnostní den doprovází krojovaná dechová hudba Zdounečanka.
Občerstvení na výletišti bude zajištěno.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Od 11.00 do 16.00 hod. je možné navštívit následující doprovodné akce:
- prohlídka školy spojená s výstavou o historii obce, činnosti kroužku včelařů a mysliveckého spolku
- prohlídka kostela sv. Václava, výstavy růženců a dřevěného betlému lidového řezbáře Bernarda Kučery
v suterénu objektu
- návštěva místního muzea a výstavky Historie perníku
- prohlídka zvonice
- prohlídka hasičské zbrojnice a klubovny, hasící techniky a sledování požárního útoku
- návštěva obecní knihovny
- prohlídka výstavy v prostorách obecního úřadu – kroniky, prezentační panely z historie Starýho
hanáckýho práva, ze zástavby v obci, z nových poznatků o významných osobnostech, prezentace
spolků a firem
- promítání videozáznamů z dění v obci
- prohlídka firmy MRB Sazovice, spol. s r. o. a firmy DUDR TOOLS s.r.o.
- možnost prohlídky dílny na výrobu šlapacích autíček, jediné v České republice

Od 10.00 do 15.00 akce ve sportovním areálu Na Koupališti – prezentace Bike Teamu Sazovice, atrakce pro
děti (skákací hrady, aquazorbing, nafukovací terč aj.)
V čase 11.00 – 16.00 bude možné využít jízdu motorovým vláčkem s označenými zastávkami u jednotlivých
objektů.

