
Pozvánka

1. sjezd 
bořetických rodáků

PÁTEK AŽ  NEDĚLE  26.–28. 7. 2013

Program

Pátek 26. července – od 17 hodin

- setkání rodáků, občanů a hostů v kulturním domě 
- prohlídka vystavených fotografi í a dokumentů ze života obce v kulturním domě
 

Sobota 27. července – hlavní program na sóle

Od 10 hodin do 17 hodin bude rodáky a návštěvníky po obci a katastru Bořetic vozit 
kolový vláček.
13:00    –    slavnostní zahájení 1. sjezdu rodáků
13:15    –    vystoupení dětí a žáků ze Základní školy a Mateřské školy Bořetice 
14:00    –    vystoupení chrámové scholy Deo Gratias
14:30    –    vystoupení dětských zpěvaček A. M. Lorenzové, K. Machačové a M. Sadílkové
15:00    –    vystoupení ženského pěveckého sboru Bořečanky
15:30    –    vystoupení mužáckého pěveckého sboru Svodničan
16:00    –    píseň v podání zpěvačky Evy Pilarové
16:10    –    křest knihy „Bořetice v proměnách času“, kmotra knihy Eva Pilarová 
              a autoři; po křtu proběhne autogramiáda
16:45    –    vystoupení  mužáckého pěveckého souboru Paniháj vedeného 
              bořetickým rodákem Václavem Dufkem  
17:30    –    vystoupení pěveckého mužáckého a dívčího sboru z Radošovců
18:00    –    hudební vystoupení rodiny Sadílkových z Bořetic
19:00–24:00    –     k tanci a poslechu bude hrát malá slovácká kapela Horenka
 
Občerstvení zajištěno.

Po celé tři dny možnost zakoupení knihy „Bořetice v proměnách času“ v KD.

 

Neděle 28. července

- setkání rodáků ukončí mše svatá v parku u kostela sv. Anny od 10 hodin
- prohlídka vystavených fotografi í a dokumentů ze života obce v kulturním domě



Časový harmonogram doprovodných akcí 1. sjezdu rodáků

Sobota 27. července

14:00–19:30 – otevřen kostel sv. Anny a fara 
     18:00 – přednáška o historii kostela

14:00–18:00 – otevřena stará  budova ZŠ
               – ukázka ručních prací, výšivek a místního kroje v přízemí  
                 staré budovy ZŠ
               – oblékání ženského kroje (14:00–14:30)
               – vysvlékání ženského kroje v 17:00

14:00–18:00 – stará hasičská zbrojnice, ukázka  techniky a vybavení  SDH Bořetice 

10:00–20:00 – letiště Kraví hora – Letecký den a vyhlídkové lety 
         (rezervace na telefonu 774 552 744), občerstvení

17:00–21:00 – myslivecká chata mysliveckého sdružení – výstavka 
         mysliveckých trofejí a fotografi í

14:00–19:00 – horní rybník pod Hliníkama – prohlídka s výkladem členů 
         rybářského sdružení 

Od 14:00 – Vinařské muzeum v lokalitě sklepů pod Kraví horou 

Po celou akci možnost navštívení rozhledny nad Kraví horou.

V sobotu  27. 7. od 10:00 hodin bude po  krásné  obci a blízkém okolí zá-
jemce vozit klimatizovaný vyhlídkový vláček vhodný pro děti i dospělé.  
Vláček bude odjíždět od KD, první odjezd v 10:00 hodin a následně pravi-
delně po 45 minutách, tj. v 10:45 hod, v 11:30 hod, ve 12:15 hod, ve 13:00 
hod,  ve 13:45 hod, ve 14:30 hod, v 15:15 hod, v 16:00 hod, v 16:45 hod. 
Na 17:30 hodin je plánována poslední jízda – rozvoz zájemců do Kravích  
hor a na letiště.  Rezervaci míst  je možné provést na telefonu 607 168 865 
(pan Milan Foler).

Těšíme se na Vaši účast


