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Sazovice
malá obec velkých projektů

Sazovice je malá obec na Moravě čítající pouhých 760 obyvatel.  Již dříve zde 
měli starý sportovní areál přímo v centru. Ani tady ale nebyl v dobrém stavu 
a postupně chátral. Jeho střídající se nájemníci neinvestovali ani do údržby, na-

tož do dalšího rozvoje. Areál se tak stal postupně ostudou obce.  Investice do zchátralého 
objektu se jevila jako plýtvání peněz a obec by ani z ročního rozpočtu nemohla zajistit 
budoucí provoz. A tak se zrodil nápad přeměny na multifunkční moderní sportovní areál.

Obec neměla prostředky na rekonstrukci 
a ani nechtěla vystavovat obecní pokladnu 
podnikatelskému riziku neúspěchu. Proto 
zastupitelé přišli s jednoduchou myšlenkou. 
Darujme (prodejme za jednu korunu) celý 
areál tomu investorovi, který přijde s nejzají-
mavější vizí rekonstrukce areálu a zárukami 
realizace. To se také stalo.

SPORT A ODPOČINEK

BEZ PROSTŘEDKŮ NA
REKONSTRUKCI
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A jaký je výsledek? 
Přesvědčit se můžete sami, stejně jako 

jsme to udělali letos my. Dříve téměř nevy-
užité sportoviště se změnilo k nepoznání. 
Multifunkční hřiště, ovál, velkorysý bazén, 
badmintonová hala, indoor cycling, fitness, 
sauna, tenisové kurty, vyhlášená restaurace. 
To vše s komfortním příjezdem i parková-
ním. Promyšlené, fungující 365 dní v roce, 
neboť jedině to je předpoklad ekonomické-
ho úspěchu. 

Martin Viktora

Pokusíme se o něco podobného i my?

• piva vyrobena z exkluzivních surovin 
 z české i zahraniční produkce
• různé druhy ležáckých piv a svrchně 
 kvašených piv typu ALE, IPA, APA, STOUT atd.
• Originální ovocné limonády bez chemie 
 a konzervantů: citrónová, malinová a bezová

DOMÁCÍ PIVOVAR specializovaný 
na výrobu neopakovatelných piv. 
Co várka, to originál!

PAVEL ROKOŠ
člen Cechu domácích pivovarníků 

Majitel a provozovatel rodinného pivovaru v Rudné   
Na Výsluní 1026/68, 252 19, Rudná

Identifikační číslo provozovny: 1011601524

Kontakt: tel.: +420 725 807 799, e-mail: pavel.rokos@volny.cz


