CO MÁTE UDĚLAT?
1. Stejně jako v předchozích letech 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 28. 8. 2021 od 17.00 hodin.
Akce je spojena se soutěží o pěkné ceny.

JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE?
1. Zavolejte mezi 16.30 až 18.00 na níže uvedené telefonní číslo.
2. Po dohodě se na vaši „lavičku“ dostaví v čase od 18.30 – 20.00
hod. jeden ze zastupitelů města spolu s fotografem, který vás
všechny zvěční. Člen zastupitelstva si od vás převezme kontaktní
údaje – jméno hlavního organizátora a telefonní číslo. Současně
ohodnotí vaši kreativitu, originalitu, program.
3. Všechny fotografie budou shromážděny a vyhodnoceny během
neděle 29. 8. 2021.
4. Výsledky soutěže budou v pondělí 30. 8. 2021 zveřejněny
na internetových stránkách města.

TELEFONNÍ ČÍSLO SOUTĚŽE:

+420 549 420 397

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, poslední srpnovou sobotu se sejdeme na lavičce!

VAŠI ZASTUPITELÉ A ORGANIZÁTOŘI AKCE

LAVIČKY 2021
Pojďte s námi alespoň na jeden den vrátit letním
podvečerům jejich kouzlo, kdy se na zápraží na ulicích
scházely celé rodiny, sousedi i kolemjdoucí. Lidé si
zde sdělovali novinky, bavili se, zpívali, seznamovali,
domlouvaly se zde obchody, sousedská výpomoc, svatby…
V dnešní uspěchané době se lidé stáhli do dvorků
a zahrad a ulice navečer zejí prázdnotou.
Jsme tady proto již popáté s dalším ročníkem „Laviček“a pevně
věříme, že v sobotu 28. 8. 2021 bude Veverská Bítýška
vypadat jinak a hlavně, že se nám Lavičky opět rozrostou.

Věříme, že nás znovu podpoříte a formou zábavy přispějeme
společně k dobré věci. Letos jsme se stejně jako vloni rozhodli
věnovat ozelenění našeho města. Vyhrává proto každý, protože za
každý přihlášený tým/lavičku se zastupitelstvo města zavazuje
vysadit dva stromy a přispět tak k příjemnějšímu životnímu
prostředí. Stromy z loňských laviček se již objevily na upravené
obecní louce u hájovny Na Bílém potoce
jako součást obnovené výsadby.
Letošní stromy budou součástí revitalizace krajinného prvku
„Slešťůvka“
Přihlášením do soutěže každý z účastníků souhlasí se zveřejněním
fotodokumentace z akce a základních údajů (název/ jméno, místo, téma).
Účastníci akce jsou povinni dodržovat aktuální hygienická pravidla a nařízení
platná v den pořádání akce.
Pořadatelé si vyhrazují právo s ohledem na aktuální hygienickoepidemiologickou
situaci akci omezit nebo zrušit. Sledujte webové stránky města,
kde naleznete vždy aktuální informace.

27. – 29. 8.
2021

DNY MĚSTA
VEVERSKÁ
BÍTÝŠKA
www. obecveverskabityska.cz
www.mestopodhrademveveri.cz

Pátek 27. srpna
18.00

14.00–19.00

Divadlo PRKNO Vás zve na Ostrůvek
Pohádka pro děti

19.30

Shot-C Vocal Band
Sál ZUŠ – Koncert vokální skupiny, během kterého si můžete
poslechnout cover verze známých hitů i originální skladby.
Netradiční podání hudby ve vokálních harmoniích a beatboxu.
www.shot-c.cz

Sobota 28. srpna
10.00

Dětské závody:

Pro všechny generace
14.00 Vystoupení mažoretek, www.mazoretkypusinky.cz
14.30 Babské rady na cestách – Jarka Vykoupilová a Jiří Kokmotos
z Českého rozhlasu Brno. Hudební host zpěvačka
Lucie Urbancová.
16.00 Koncert country skupiny Country Western Band

• děti do 6 let, 200 m
• děti 6–10 let, 500 m
• děti 10–15 let, 1000 m
Starty dětských kategorií postupně od 9.30 hod.
Děti do 6 let mohou běžet s doprovodem starší osoby.

Start/Cíl všech kategorií:
19.00

Slavnostní zakončení, vyhlášení vítězů soutěží.

Kinematograf bratří Čadíků
24. 8., 25. 8., 26. 8. 2021
Začátek vždy ve 21.00 hod. Na Ostrůvku
Fimy: MEKY, 3Bobule, Mlsné medvědí příběhy
Bonus každého představeni: 30 let Kinematografu

Běh pro Slešťůvku
1. Ročník běhu pro začátečníky, nadšence i pravidelné běžce.
Trasy v přírodním terénu v okolí Bílého potoka. Bližší informace,
kategorie a pravidla závodu na webových stránkách města.
On line registrace účastníků: https://my.raceresult.com/176195/

11.00

Nedělní hudební odpoledne Na Ostrůvku

Dobrovolné vstupné je věnováno Kontu Bariéry.

Komentovaná vycházka do okolí Veverské Bítýšky
Vycházka okolo hradu Veveří. Vede Milan Brychta.
Sraz u budovy Městského úřadu. Prosíme přijďte včas, pojedeme
autobusem. Boty do přírody.

Ulice Na Bílém potoce, u mostku za Jarošovým mlýnem.

Online registrace
• od 9. 8. 2021 do 27. 8. 2021
• https://my.raceresult.com/176195/
• Registrace možná rovněž na místě 1 hodinu před startem.

Prezentace na místě:
• Dětské kategorie závodu od 8.30 do 9.00 hod.
• Hlavní závod od 8.30 do 10.00 hod.
Přihláška je platná až po zaplacení startovného. Závodníci, kteří nebudou mít
k datu 27. 8. 2021 uhrazené startovné, budou ze startovní listiny vyškrtnuti
a musí se přihlásit jako nově příchozí v den konání závodu. I když je možné
startovné platit na místě, z časových a organizačních důvodů prosíme o zaplacení
startovného online.

Startovné:
14.00–17.00

Sportovní odpoledne pro všechny děti (i dospělé) Na Ostrůvku

• Hlavní závod – 50 Kč pro dospělé kategorie
• Dětské závody – bez povinného startovného
Z časových a organizačních důvodů prosíme o zaplacení startovného online.
Startovné je opravdu symbolické. Pokud chcete přispět na Slešťůvku více,
je to formou zaplacení vyššího startovného podle Vašeho uvážení možné.
Děkujeme všem donátorům.

Mobilní horolezecká stěna, laserová biatlonová střelnice,
footsnooker, airtrack – gymnastická tréninková podložka
s trampolínou, basketbalové koše, mobilní lanový park.
Výtvarná dílna – šablony marvel postaviček, tetování airbrush.

17.00–20.00

Sejdeme se na lavičce
Sousedské povídání aneb poznej svoje sousedy.
Příležitost pro všechny občany města nejen se pobavit a zapojit
se do soutěže, ale přispět i k rozšíření výsadby stromů a zeleně
ve městě. Za každou lavičku přihlášenou do soutěže budou
zasazeny dva stromy. Pomozte nám udělat Bítýšku zelenější!

Neděle 29. srpna
9.30

Mše svatá za občany a rodáky Veverské Bítýšky
Kostel sv. Jakuba

BĚH PRO SLEŠŤŮVKU 2021
sobota 28. 8. 2021
1. Ročník běhu pro začátečníky, nadšence i pravidelné běžce.
Startovné závodu bude použito pro revitalizaci přírodní lokality
Slešťůvka. Pořadatelem závodu je město Veverská Bítýška.
Hlavní závod:
• ženy/muži do 40 let cca 5 km
• ženy/muži nad 40 let cca 5 km
Závod s hromadným startem pro všechny kategorie v 10.30 hodin.

Vstup na všechny akce pořádané městem je ZDARMA.

Pro ty co si netroufají…
Pokud si netroufáte trasu uběhnout, ale chcete Slešťůvku podpořit, je možné
se zaregistrovat do kategorie „Chodci“ a poslat startovné. Trasu závodu si můžete
projít během sobotního odpoledne zcela individuálně, bez měření času. Prosíme
pouze o respektování doby konání závodu – to znamená pěšky se vydávejte
na trasu až po 12.00 hodině. Děkujeme.

Aktuální informace k závodu, pravidla a propozice:
www.obecveverskabityska.cz
vedoucí závodu:
Jarmila Novotná, tel. 603 41 40 67, jarmilanovotna376@gmail.com

Registrace a výsledky:
https://my.raceresult.com/176195/

