Lavičky
ve Veverské Bítýšce
To, že Lavičky nejsou jenom jednorázovou akcí pro
zábavu, ale že loňská akce opravdu „pohnula s ledy“,
si můžete ověřit i sami, když se projdete po Bítýšce.
Pokud vyrazíte pro vodu do Slešťůvky, najdete hned
tři nové lavičky. U splavu na řece Svratce už také
nemusíte sedět na trávě. Oddechnout si můžete
i u stavidla Na Bílém potoce nebo na ulici Nábřežní.
A nejen starší obyvatelé ocení hned tři nové lavičky
na sídlišti Na Bítýškách.
Pojďte s námi alespoň na jeden den vrátit
letním podvečerům na vesnici jejich kouzlo,
kdy se na zápraží scházely celé rodiny, sousedi
i kolemjdoucí. Lidé si zde sdělovali novinky, bavili se,
zpívali, seznamovali, domlouvaly se zde obchody,
sousedská výpomoc, svatby…

Věříme, že nám pomůžete tento počet ještě rozšířit.
Těšíme se na vaši účast na akci i na další inspirace
a nápady, jak zlepšit veřejná prostranství a pěkná
místa pro oddech a rekreaci.

V dnešní uspěchané době se lidé stáhli do dvorků
a zahrad a ulice navečer zejí prázdnotou.

2. ročník
sousedského povídání
Sejdeme se na lavičce

DNY OBCE
2017

Po příznivém ohlasu „Laviček 2016“ jsme se po roce
rozhodli vás znovu oslovit a pevně věříme, že
v sobotu 2. 9. 2017 navečer bude Veverská Bítýška
vypadat trochu jinak a hlavně, že se nám
Lavičky opět rozrostou.

Mimochodem, všimli jste si, že na základě loňské akce přibylo
v obci 10 nových laviček? V letošním roce bychom chtěli přidat
další a vítěz soutěže může rozhodnout o umístění dvou laviček.
A navíc ještě bude mít vlastní lavičku se štítkem!
Tak co říkáte, nestojí ta trocha snahy a zábavy za to?

235 let

www. obecveverskabityska.cz

od posvěcení kostela
sv. Jakuba

Pátek 1. září 2017

Neděle 3. září 2017

Divadlo PRKNO Vás zve do kulturního domu:

9.30	Mše svatá za rodáky a občany Veverské Bítýšky
Slavnostní zahájení výstavy „Historie farnosti“

19.00

Mezi nebem a zemí, velký sál

21.00

Hudební tečka s šarmantními zpěvačkami, malý sál

v kostele sv. Jakuba při příležitosti oslav 235 let od posvěcení

N a obě kulturní akce vstupné dobrovolné.

místního kostela.

13.00 – 16.00 Sportovní a kulturní odpoledne Na Ostrůvku
pro všechny generace
SPORTOVNÍ A ZÁBAVNÉ HRY:

Sobota 2. září 2017

Obří šipky
Mobilní lanový park

10.00	Komentovaná vycházka do okolí Veverské Bítýšky
a cyklistická vyjížďka po lesních stezkách

Pistole na CO 2
Kanjam – zábavná hra s létajícími talíři

Vycházka a vyjížďka budou přizpůsobeny účastníkům, mohou se

CO MÁTE UDĚLAT?
1. Stejně jako vloni si najít vhodné místo před domem, na ulici
nebo v předzahrádce.
2. Zamyslet se, s kým chcete sobotní večer trávit – pozvěte rodinu,
sousedy, nové obyvatele nebo kamarády úplně odjinud.
3. Vymyslete, jak se chcete bavit a co bude bavit vaše hosty – může
to být hudba, společenské hry, sport (v rámci bezpečnosti),
středověká hostina, večírek filmových hvězd, pyžamový večírek,
grilování, zpívání, promítání fotografií…
4. Vyneste židle, lavičky, stolky, aby se všichni mohli pohodlně
shromáždit a posadit.
5. Začátek akce je v sobotu 2. 9. 2017 od 17.00 hodin.
Akce je spojena se soutěží o pěkné ceny.

Chůze po laně slack line nebo na chůdách

JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE?

zúčastnit zdatnější sportovci i senioři. Sraz u budovy radnice.

13.00 – 17.00 Komentované prohlídky kapličky
Matky Boží na Veveří

1. Zavolejte na uvedené telefonní číslo.
2. Po dohodě se na vaši „lavičku“ dostaví jeden ze zastupitelů obce
spolu s fotografem, který vás všechny zvěční. Zastupitel obce si
od vás převezme kontaktní údaje – jméno hlavního organizátora
a telefonní číslo. Současně ohodnotí vaši kreativitu, originalitu,
počet zúčastněných, program.
3. Všechny fotografie budou shromážděny a vyhodnoceny.
4. Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen bude v neděli
3. 9. 2017 v 19.00 hodin Na Ostrůvku.

17.00	Sejdeme se na lavičce

TELEFONNÍ ČÍSLO SOUTĚŽE:

Vedou Pavel Dostál a Milan Brychta.

14.00 – 17.00	Farní kavárna se čtením zajímavých úryvků
z farní kroniky
Můžete se občerstvit, poučit a i finančně přispět na opravu

15.00 – 16.00

Vystoupení kapely ZWOKNA

17.00 – 19.00

ABBA World Revival – koncert k tanci i poslechu

19.00 – 19.30

Vyhlášení vítězů soutěže „Sejdeme se na lavičce 2017“

P růběh odpoledne moderuje Jarka Vykoupilová.

varhan v našem kostele.

+420 606 422 300

Sousedské povídání aneb poznej svoje sousedy. Příležitost
pro všechny občany městyse nejen se pobavit a zapojit se
do soutěže, ale i přispět k rozšíření počtu laviček v obci a okolí.

Vstup na akce
pořádané městysem

Občerstvení zajištěno

ZDARMA

Věříme, že ve Veverské Bítýšce žijí nápadití lidé se smyslem pro
humor, kteří se rádi baví a kterým se tento nápad bude líbit.
Doufáme, že budeme mít opravdu hodně „Laviček“ a hlavně
doufáme, že se lidé budou scházet i po skončení akce, ať už na své
nebo na veřejné lavičce.
Tak nezapomeňte, 2. září se sejdeme na lavičce!
Vaši zastupitelé a organizátoři akce

