SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
BŘEZEN 2020
V obci proběhlo:
MASOPUST v sobotu 15. 2. 2020
Více než 30 účastníků průvodu se ve 13.00 hodin sešlo
před kulturním domem v Sázavě k již tradičnímu průvodu obcí.
Děkujeme všem vstřícným obyvatelům obce, kteří již netrpělivě
očekávají příchod maškar a za dobré pohoštění jsou odměněni
přáním štěstí , zdraví a dobré nálady po celý rok. Po 17.00 hod
se na sále kulturního domu hodovalo (tradiční guláš) , tančilo a
zpívalo ……….

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje

sbírku použitého ošacení a jiných věcí
(oblečení, obuv, lůžkoviny, hračky, domácí potřeby)

Sbírka se uskuteční v týdnu od 23. do 27. března 2020.
Věci zabalené do igelitových pytlů či papírových krabic budeme shromažďovat na obecním úřadě ve vestibulu
(v pracovní době úřadu).

Životní jubilea

Všem jubilantům, kteří slaví v březnu výročí svého narození
přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenost.
Hegerová Kateřina (83)
Bednář Josef (79)
Faltusová Eva (60)
Smejkal Josef (78)
Suchomel Lubomír (60)
Beranová Libuše (79)

Vítáme
narozené
Matěj Tomeš
Sázava 16

Sázava 8
Sázava 50
Sázava 144
Sázava 102
Sázava 126
Sázava 48

Srdečně Vás zveme na

WORKSHOP – mediální gramotnost,
sociální sítě, kyberšikana a
bezpečnost na internetu
v pátek 17. 4. 2020 v Komunitním centru Sázava

od 14.00 h pro seniory

od 17.00h pro děti a rodiče

pracovní seminář pro veřejnost …………………

informace, materiály, pracovní listy…
Březen č.2/2020

SÁZAVSKÝ ZPRAVODAJ
Srdečně Vás zveme:
Nezapomeňte: středa 11. 3. 2020 od 18.00 hodin - Komunitní centrum Sázava – přednáška UMĚNÍ ŘÍDIT.

Kolibřík - spolek přátel přírody a tvořivosti
Tímto Vás srdečně zveme na další tvoření a posezení pro všechny - od 0 do 100 let
Téma: Háčkování (i pro kluky – zvířátka apod.)
Datum : 8.3.2020 ve 14.00
Téma: Velikonoční tvoření Datum : neděle 22.3.2020 ve 14: 00 a 5.4.2020 ve
14.00
Místo konání: komunitní centrum kulturního domu v Sázavě. Těšíme se na společné vyrábění.
.

Obec Sázava Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
21. 3. 2020 ve 14.00 hod na sále v Sázavě
Pro děti je připraveno: klaun, soutěže, tanec Občerstvení zajištěno.
V pátek 27.3.2020 v 19.30 hod na sále v Sázavě uvádí Divadlo VICENA Ústí nad Orlicí
„nadčasovou komedii“ Václava Štěcha

DESKOVÝ STATEK

Je až zarážející, jak náš svět, který se v tolika ohledech neuvěřitelně rychle vyvíjí a mění, zůstává v
ohledech jiných stále stejný. Ač jsme od doby Františka Josefa I. prošli údobími rozkvětu i úpadku, směřovali
střídavě na východ i na západ, mnohé se nezměnilo vůbec. A tak má divák možnost sledovat v dobových kulisách hru
zcela aktuální, aniž by byl laskavým humorem autora burcován k revolučním krokům či další defenestraci.

Obecní úřad Sázava a Sbor pro občanské záležitosti Vás srdečně zvou na

Tradiční slavnostní setkání dříve narozených
v neděli 29. března 2020 ve 14.00 hod na sále v Sázavě
Zábavný program – MŠ Sázava, benefice Pavlíny Filipovské se Šimonem Pečenkou, ….
Občerstvení zajištěno.

Lekce JÓGY s Václavem Hnízdilem
Středa 1. 4. 2020
a
29. 4. 2020
od 17 do 20 hod Komunitní centrum Sázava

Prosím o rezervaci předem SMS na tel.: 724 186 757 nebo e-mail: obec@obec-sazava.cz

Připravujeme (podrobné informace příště) :
Posezení u cimbálu s ochutnávkou vín - sál KD Sázava v sobotu 18.4.2020 od 18.00hod
Celodenní autobusový výlet tentokrát spíše pro dospělé Kdy:v sobotu 23.5.2020 Kam:Brno

Plán akce: celodenní volno (Špilberk, technické muzeum, vila Tugendhat,…) Muzikál ANGELIKA (v 19h)

Březen č.2/2020

