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Výzva na obsazení
pracovního místa
V současné době probíhá rekonstrukce
sálu sokolovny. Vzhledem k opakovaným
problémům s provozem sokolovny a
udržováním pořádku v areálu hřiště,
uvažuje obec o funkci placeného správce
nejen sokolovny, ale celého areálu.
Vyzýváme proto občany k podávání
nabídek.
Předběžné požadavky :
- osobní a morální předpoklady
- trestní bezúhonnost
- pracovitost, ochota práce i mimo
pracovní dobu
- základní řemeslná zručnost
O zřízení výše uvedené funkce rozhodne
zastupitelstvo obce. Nabídky zasílejte
písemně na obecní úřad Vendolí v
termínu do 30.1. 2013.
OÚ

POZVÁNKY
17.1.2013 – Zápis do
1.ročníku ZŠ
23.2.2013 - MASOPUST
Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva proběhlo dne 14.
prosince 2012
(přítomno 6 členů zastupitelstva, Bod 2/
složení slibu člena zastupitelstva nebyl
projednán. Náhradník odstupujícího člena
zastupitelstva se bez omluvy nedostavil na
zasedání zastupitelstva obce.)
Zastupitelstvo schválilo:
- rozpočtové opatření č. 24/12 dotace
Úřadu práce Svitavy na mzdy veřejně
prospěšných prací v celkové výši 15.000,Kč z toho 12.750,- Kč – prostředky EU

85% a 2.250,- Kč - prostředky SR 15%,
- rozpočtové opatření č. 25/12 dotace
Úřadu práce Svitavy na mzdu koordinátora
v celkové výši 21.000,- Kč,
- rozpočtové opatření č. 26/12 navýšení
příjmových a výdajových položek ve výši
482.000,- Kč,
- rozpočtové opatření č. 27/12 překročení
příjmových položek ve stejné výši s
výdajovými položkami ve výši 205.500,Kč,
- rozpočtové opatření č. 28/12 úspora ve
výdajích, navýšení překročených výdajů ve
výši 21.000,- Kč,
- záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví
obce p.č 4794 – 22890 m2, p.č. 4807 –
24992 m2, p.č. 4562 – 61493 m2, p.č. 4572
– 3003 m2 a p.č. 4348 o výměře 30118 m2 v
obci a k.ú. Vendolí. Jedná se o zemědělské
pozemky doposud pronajímané, určené k
zalesnění.
- záměr pronájmu části pozemku ve
vlastnictví obce p.č. 1075/1 a pozemku p.č.
st. 663 v obci a k.ú. Vendolí. Jedná se
pozemky, na kterých je zbudován sběrný
dvůr.
- záměr prodeje pozemku ve vlastnictví
obce p.č 4055 (zahrada) o výměře 147 m2 v
obci a k.ú. Vendolí. Jedná se o pozemek v
dolní části obce, který obec nevyužívá.
- záměr vypůjčit část pozemku ve
vlastnictví obce p.č. 4104 (ostatní plocha)
a 4114 (ostatní plocha) v obci a k.ú.
Vendolí. Jedná se o pozemky v dolní části
obce.
- záměr pronájmu objektu skladu sběrného
dvora na pozemku p.č. st. 663 a zpevněné
plochy na části pozemku p.č. 1075/1 v obci
a k.ú. Vendolí. Objekt je doposud
pronajímán.
- prodej části pozemku ve vlastnictví obce
p.č. 1951/5 (orná půda) o celkové výměře
4489 m2, a to pozemku p.č. 1951/27 o
výměře 1127 m2, který vznikl dělením výše
uvedeného pozemku dle geometrického
plánu č. 648-661/2012, zpracovaného
firmou GEODÉZIE SVITAVY, Ing.
Dědourek Martin, CSc., Wolkerova alej 14
a, Svitavy, za cenu 50,- Kč/m2 firmě
OLSPOL s.r.o., T.G. Masaryka č.30, 568 02

VYCHÁZÍ DNE 1.1.2013
Svitavy.
- navrhovaný rozpočet na rok 2013 a
výhledy rozpočtů na roky 2014 a 2015.
Rozpočet na rok 2013 byl sestaven ve
výši : příjmy 13.369.000,- Kč, výdaje
13.719.000,- Kč a na dorovnání rozpočtu
bude použita položka 8115 - financování
ve výši 350.000,- Kč.
- odměny členům výborů zastupitelstva,
komisí a redakční rady zpravodaje za rok
2012. Pro výbory kontrolní, finanční a
redakční radu 300,- Kč/člena a kulturní
výbor ve výši 500,- Kč/člena v čisté mzdě.
- návrh Smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace v požární ochraně na
výdaje sboru dobrovolných hasičů obce pro
rok 2012- ostatní části dotace, mezi
Pardubickým krajem a obcí Vendolí.
- návrh nájemní smlouvy na pronájem části
pozemku ve vlastnictví obce p.č. 1075/1 a
pozemku p.č. st. 663 mezi obcí Vendolí a
Mikroregionem Svitavsko za účelem
realizace a provozu veřejně prospěšné
stavby – sběrného dvora a prostoru pro
ukládání rostlinného odpadu.
- návrh dodatku č.1 k nájemní smlouvě a o
spolupráci při provozu a údržbě sběrného
dvora uzavřené mezi Mikroregionem
Svitavsko a obcí Vendolí dne 20. 2. 2008.
- obecně závaznou vyhlášku obce
Vendolí č. 2/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
p ř e p r a v y, t ř í d ě n í , v y u ž í v á n í a
odstraňování komunálních odpadů.
(Výše poplatku pro občany bude v roce
2013 ve výši 540,- Kč/rok/os.),
- realizaci rozšíření veřejného osvětlení
osazením 1 ks sloupu se světlem v horní
části obce u požární nádrže. (Občané z
horní části obce předložili žádost o
rozšíření veřejného osvětlení v horní části
obce v blízkosti požární nádrže. V tomto
místě je dlouhý úsek místní komunikace
neosvětlen.),
- převod nedobytných pohledávek obce ve
výši 124.820,- Kč do podrozvahy (z účtu
311 na 911). (Obec má nedobytné
pohledávky za nesplacené nájemné, faktury
a půjčky ve výši 124.820,-Kč. Dle sdělení
pokračování na str.2
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
pokračování ze str.1

Okresního soudu ve Svitavách a České
správy sociálního zabezpečení nemají
bývalí nájemníci příjmy v takové výši, aby z
nich mohly být srážky prováděny. Na
základě sdělení kontroly Krajského úřadu
ze dne 6. 12. 2012 lze naposledy v letošním
roce tyto nedobytné pohledávky převést na
podrozvahu (z účtu 311 na 911).
Pohledávky se dále povedou v evidenci, ale
nebudou ovlivňovat hospodářský výsledek
obce. Zastupitelstvo převod nedobytných
pohledávek do podrozvahy schválilo.),
n á v r h
s m l o u v y
č .
Z_S14_12_8120038564 o uzavření
budoucí smlouvy o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie mezi obcí Vendolí a ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín. (Obec uspěla se
žádostí o dotaci na realizaci úspor energií
na budově Mateřské školy. Součástí
projektu je zateplení fasády. Vzhledem k
tomu, že na budově je na konzolách v
současné době vedeno vrchní vedení NN el.
energie, požádala obec o jeho přemístění.
Důvodem je zlepšení vzhledu budoucí
fasády a zvýšení bezpečnosti, protože v
zimních měsících se tvořili u okapu střechy
rampouchy, které namrzaly přes dráty
vedení a musely být pravidelně
odstraňovány. ČEZ Distribuce předložila
obci návrh smlouvy č.
Z_S14_12_8120038564 o uzavření
budoucí smlouvy o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie. Předběžný rozpočet
přeložky byl stanoven na 155.000,- Kč.),
- příslib dofinancování realizace výstavby
střídaček na hřišti pro TJ Sokol Vendolí ve
výši 30.000,- Kč (resp. 30% skutečných
nákladů), v případě schválení dotace na
realizaci akce pro TJ Sokol Vendolí
poskytovatelem dotace. (Tělovýchovná
jednota Sokol Vendolí požádala obec o
schválení příslibu spolufinancování svého
záměru investice nových fotbalových
střídaček na hřišti. TJ Sokol připravuje
žádost o dotaci na tento záměr. Rozpočet je
předběžně 100.000,- Kč. Dotační titul
financuje 70% akce a zbytek musí
dofinancovat žadatel svými prostředky. O
tuto část dofinancování akce ve výši 30 %
žádá TJ obec, v případě, že bude úspěšná v
žádosti o dotaci.).
Zastupitelstvo odložilo :
- rozhodnutí o financování vodovodu k
lokalitě „Slunečná stráň“ na některé z
příštích jednání zastupitelstva, a to až po
vyjádření města Svitavy k financování.
(Společenství vlastníků pozemků v lokalitě
na „Slunečné stráni“ bude na jaře roku
2013 realizovat kabelovou přípojku el.
energie z přípojného místa u Langrova
lesa. Vzhledem k možnosti napojení na
zdroj vody taktéž v místě u Langrova lesa,

požádalo společenství vlastníků obec o
financování vodovodu pro tuto lokalitu.
Důvodem je lokalizace Slunečné stráně na
katastru obce Vendolí a možnost úspory
finančních prostředků za zemní práce.
Energetika vyjádřila souhlas s možností
vedení vodovodu v jednom výkopu s
p ř í v o d n í m k a b e l e m e l . e n e rg i e .
Zastupitelstvo žádost projednalo a odložilo
rozhodnutí na některé z dalších zasedání
zastupitelstva. Zastupitelstvo doporučilo
přítomnému zástupci žadatelů, aby oslovili
i město Svitavy. Po vyjádření města Svitav k
financování akce bude rozhodnuto.)
Zastupitelstvo bere na vědomí :
- kontrolu plnění usnesení z minulých
zasedání ZO,
- zprávy starosty - o práci OÚ od minulého
zasedání ZO, o účasti starosty na schůzi
Místní akční skupiny Svitava dne 27. 11. ve
Svitavách a 6. 12. 2012 v Opatově, o účasti
starosty na semináři Státního fondu
životního prostředí k administraci
schválených projektů v rámci dotací na
realizaci úspor energie dne 29. 11. 2012 v
Brně, o účasti starosty na schůzi
Skupinového vodovodu Svitavy dne 30. 11.
2012 ve Svitavách, o účasti starosty na
schůzi Vodárenské Svitavy dne 6. 12. 2012
ve Svitavách, o účasti starosty na schůzi
LIKA dne 10. 12. 2012 ve Svitavách, o
účasti starosty na semináři pro starosty obcí
na téma Základní registry v praxi obcí dne
11. 12. 2012 ve Svitavách, o účasti starosty
na zasedání valné hromady Mikroregionu
Svitavsko dne 13. 12. 2012 ve Svitavách,
- studii víceúčelového sportovního areálu v
obci,
- akceptaci žádosti o podporu ze Státního
fondu životního prostředí ČR na výstavbu
kanalizace v obci a návrh mandátní
smlouvy na zajištění zadávacího řízení na
zhotovitele stavby a technický dozor
stavebníka,
- zprávu o dílčím přezkumu hospodaření
obce krajským úřadem Pardubického kraje
ze dne 6. 12. 2012,
- zprávu o inspekční kontrole v Mateřské
škole ze dne 11. 10. 2012,
- doplnění návrhu Strategického plánu obce
na léta 2014-2020. (Předsedající předal
všem členům zastupitelstva na předchozím
zasedání první návrh Strategického plánu
obce na léta 2014-2020. Na dnešním
zasedání byly shromážděny a projednány
doplňující body :
- rekonstrukce požární nádrže
- místní komunikace
- úprava hasičské zahrady
- sociální služby
- jízdárna pro koně
Po zapracování navržených bodů do
stávajícího návrhu bude Návrh
strategického plánu obce na léta 20142020 vyvěšen na webové stránky obce k
široké diskusi s občany obce (komunitní
plánování).
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Strategický plán obce
Obec připravuje rozvojový dokument –
Strategický plán obce na léta 2014-2020.
Plán má být připravován “komunitním
plánováním“, tzn. za účasti široké
veřejnosti. V současné době je připraven
prvotní návrh, který byl doplněn na
zasedání zastupitelstva obce dne 14. 12.
2012. Je možné, že tento návrh ještě dozná
procedurálních změn. I přes slibované
zveřejnění zásad tvorby nového
rozvojového dokumentu (tzv. kuchařky) od
nadřízených orgánů, je zatím nemáme k
dispozici. Návrh strategického plánu je
zveřejněn na webových stránkách obce
www.obec-vendoli.cz. Žádáme občany,
aby se aktivně zapojili do jeho tvorby
svými připomínkami, návrhy nebo
doplňujícími informacemi. Do návrhu je
také možné nahlédnout přímo na obecním
úřadě. Své náměty zasílejte písemně na
adresu OÚ, Vendolí č. 103 nebo
e l e k t r o n i c k y
n a
:
obec.vendoli@bezdrat.net. V prvotním
návrhu nejsou obsaženy rozvojové okruhy,
které by se týkaly podnikatelské sféry.
Ž á d á m e p ro t o i ž i v n o s t n í k y a
podnikatele z obce, aby své možné
investiční nebo i neinvestiční
podnikatelské záměry do návrhu
navrhly. Vzhledem k nižším alokacím
dotačních finančních prostředků v
nastávajícím programovacím období se
totiž předpokládá, že záměry žadatelů
budou podmínkou jejich implementace ve
strategii při žádostech o dotace na jejich
realizaci.
Vladimír Buchta, starosta obce

Nové stroje na zimní údržbu
komunikací v akci
Ve středu 12. prosince 2012 byl zahájen
ostrý provoz nové sněžné frézy. Bude
využívána k zimní údržbě komunikací v
místech, kde je problematické prohrnování
taženou radlicí, v místech, kde dochází k
nafukování závějí a v případě velkého
množství sněhu, které již nelze odstranit
taženou radlicí. Na snímku je pan Paclík při
práci s frézou na odstraňování sněhu okolo
domu č. p. 111 u Drápelových.
OÚ
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Rekonstrukce sálu sokolovny
Obec žádala celkem 3x o dotaci na
rekonstrukci sálu sokolovny. Bohužel se
žádostí neuspěla. Zastupitelstvo obce proto
rozhodlo na svém zářiovém zasedání, že
tento záměr bude financovat celý z
rozpočtu obce. Koncem října byly zahájeny
stavební práce. Demontovalo se dřevěné
obložení stěn. Byly odstraněny obě vrstvy
parket i podkladní betonová vrstva se
zbytky izolace proti vlhkosti. Podkladní
betonová mazanina byla na několika
místech již nesoudržná. Spolu s nefungující
izolací tak bylo jen otázkou času, kdy se
celá konstrukce podlahy začne bortit. Pro
nové konstrukční vrstvy podlahy bylo
nutné ještě vykopat část zeminy pod
původní podlahou.
Nové konstrukce podlahy byly zahájeny
navážením drenážní štěrkové vrstvy. Byla
vybetonována podkladní betonová
mazanina s odvětrávacím kanálkem okolo
obvodových zdí. Proběhla montáž
provětrávací nopové izolace, tepelné
izolace a 17. prosince byla provedena
vrchní železobetonová deska. Po dosažení
normové zbytkové vlhkosti v této vrstvě
bude namontována finální dřevěná podlaha
z dubových lamel. V lednu 2013 budou
práce pokračovat stavební úpravou
výklenků pro osazení radiátorů topení a
rekonstrukcí elektroinstalace. V současné
době je nesnadné odhadnout jak dlouho
bude vrchní betonová vrstva vysychat tak,
aby mohla být osazena finální podlaha. Je
zřejmé, že letošní plesová sezona v naší
obci bude ohrožena. V lepším případě
posunuta do jarních měsíců. Tímto se
omlouváme našim občanům. Věříme, že
chápou nastalou situaci. Na snímku jsou
zachyceny probíhající stavební práce.

V měsíci listopadu byli uvítáni do života v naší obci tito občánkové:

Vodičkov? Terezie

Minář Zdeněk

Vladimír Buchta, starosta obce

Chaloupková
Viktorie

Kvapilová Michaela
Rodičům narozených dětí blahopřejeme a při výchově svých ratolestí přejeme
mnoho radostných chvil, štěstí a pohody.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE

Vánoce v MŠ Zdravíčko
Vendolí
Advent začal tradičně vánočním
zdobením a aranžováním v mateřské škole.
Těšení na Mikuláše, čerta a Anděla
vyvrcholilo „Mikulášským nadělováním“
sice „v pekle“, ale nebylo důvodu ke
strachu a pláči. Svým programem plným
koled a písní nás potěšila vendolská kapela
Vendolband a vzápětí čertovské úkoly a
soutěžení. Nadílka pak čekala na všechny
přítomné dětí.
K vánoční atmosféře přispěla i návštěva
Muzea ve Svitavách. Děti se mohly přímo
zapojit do vykrajování cukroví a jeho
pečení, zdobení perníků. Názorně jim bylo
předvedeno, jak se plete vánočka.
Seznámily se též s některými vánočními
zvyky a tradicemi.
Určitě pěkné zážitky si děti odnesly též z
vánočního výletu do Zeleného Vendolí.
Oslavily společně se zvířátky Vánoce
ustrojením vánočního stromečku a
nadělováním dárků pro ně. Tak se pod
stromečkem objevilo velké množství
tvrdého pečiva, kaštany, granule, mrkve aj.
Děti se pak seznámily se zvířátky a
způsobem jejich přezimování. Byl natočen
rozhovor s dětmi, zpěv, který byl zveřejněn
ve vysílání Rádia Pardubice před Vánoci a
je dostupný na našich webových stránkách.
Na vánočním posezení opět zazněly
vánoční písně v podání dětí a nadělovaly se
dárky. Díky sponzorským darům od rodičů
byla zakoupena do MŠ keramická pec pro
tvořivou práci. Rodiče připravili velkolepé
občerstvení s mnoha druhy cukroví a
slanými pochoutkami, všichni ochutnali
vánoční čaj. Byly předány odměny za
plnění projektu Mladý ekolog starostou
obce. Závěr patřil ohňostroji před MŠ,
který pomohli uskutečnit rodiče dětí.

Vánočn?bes?dka

Poslech vánočn?ch koled

V muzeu - Jak se plete vánočka

Čertovské ?koly

V muzeu - Zdobení perníčků

Program na Mikulášské

Výroba adventní výzdoby

Na Mikulášské

V Zeleném Vendolí

Vánoce pro zvířátka v Zeleném Vendolí
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20.12.2012 - Naši žáci nás potěšili při vánočním zpívání v základní škole ve Vendolí.

28.12.2012 - VENDOLBAND a žáci ZŠ - VÁNOČN?KONCERT
v kostele sv. Ondřeje ve VENDOLÍ
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Setkání žáků zdejší školy
Jelikož již uplynulo 55 let, co jsme poprvé
zasedli do školních lavic první třídy, tak
jsme se rozhodli, že uskutečníme setkání
bývalých spolužáků, jak jinak, než
návštěvou školy. Po domluvě s paní
ředitelkou Rensovou, která nám vyšla
vstříc, jsme se 24. 11. 2012 sešli u školy.
Bylo nás 14, což je asi polovina dosud
žijících spolužáků. Poté nás sama paní
ředitelka přivítala a začali jsme s
prohlídkou školy.
Již při vstupu do budovy jsme viděli, že
škola doznala značných změn. Chodby
byly vyzdobeny výkresy a výrobky dětí.
Potom jsme procházeli po třídách a
vzpomínali na naše školní léta, jak se nás
tlačilo kolem třiceti v jediné třídě, topilo se
v kamnech a umývadlo bylo v lavoru. Dnes
je to vše minulostí! Třídy a družina jsou
perfektně vybaveny od tužky až po
počítače. Tiše jsme záviděli dnešním
žáčkům.
Návštěvu jsme zakončili testem, jak si
vzpomínáme na své spolužáky první třídy,
při kterém jsme se dost zasmáli.
Na úplný závěr nás paní ředitelka vzala na
půdu, kde jsou ještě lavice s kalamáře, ve
kterých jsme seděli. „Jo, to bylo tenkrát
kaněk.“ Za velice pěkný zážitek děkujeme
vedení školy.
Bývalí žáci zdejší školy

Cena vodného a stočného
pro rok 2013
Ve Svitavách a přilehlých obcích, které
pitnou vodou zásobuje společnost
Vodárenská Svitavy s.r.o. bude cena
vodného pro rok 2013 navýšena z 27,62
Kč/m3 bez DPH na 27,70 Kč/m3 bez DPH tj.
o 0,08 Kč/m3 bez DPH. U objektů
napojených na kanalizaci vzroste cena
stočného z 30,53 Kč/m3 bez DPH na 30,60
Kč/m3 bez DPH tedy o 0,07 Kč/m3 bez DPH.
Konečná cena pro spotřebitele je závislá na
výši DPH. Pokud bude platit výše DPH
15%,
budou ceny pro rok 2013 v
následujících hodnotách: vodné: 31,86
Kč/m3 , stočné: 35,19 Kč/m3, vodné a
stočné: 67,05 Kč/m3.
Jaromír Hurych, jednatel společnosti

Zápis do 1. ročníku
Vážené děti a rodiče,
srdečně Vás zveme na zápis do 1. ročníku,
který se uskuteční 17. ledna od 15 hodin v
Základní škole Vendolí. Na žáčky čekají
moderní učební pomůcky, používání PC ve
výuce, interaktivní tabule, pestrý
vzdělávací program, kolektiv kamarádů,
rodinné prostředí školy, laskavý a vstřícný
přístup učitelů.
Mnozí rodiče se obávají vstupu svého dítěte
do 1. třídy. Z mnoha důvodů. Často se jim
zdá, že jejich dítě je ještě málo připraveno
pro náročnou školní práci, je málo zvídavé
a nejraději by si jenom hrálo. Chtěli
bychom jim nějak pomoci a usnadnit
přechod z mateřské školy do 1. třídy.
Naše škola nabízí pro budoucí
školáčky a jejich rodiče program
edukativně stimulačních skupin. Jedná se o
deset hodinových lekcí, které budou
probíhat od března v učebně 1. třídy, vždy
jedenkrát za týden. Konkrétní termíny
schůzek budou upřesněny.
Do hodin přichází dítě společně s
rodičem a v kolektivu 5 – 10 vrstevníků se
zapojí do činnosti. Obsah hodin je velmi
pestrý a je zaměřený na jemnou motoriku a
grafomotoriku, na zrakové a sluchové
vnímání, početní představy, pravolevou
orientaci. Děti postupně ztrácejí ostych,
hrají si, cvičí, zpívají, rozcvičují ruce,
soutěží, povídají si a zvykají si na sebe.
Touto nenásilnou a hravou formou
poznávají i počátky školní práce. Rodiče
nejen sledují projevy svého dítěte, ale
společně s ním se účastní her, plnění úkolů
a potom i doma mohou některé činnosti
procvičovat.
Velkým přínosem je, že rodiče
mohou objektivně posoudit školní zralost
svého dítěte, porovnat jeho chování a
připravenost na školu s ostatními dětmi,
poradit se s učitelkou o dítěti a jeho dalším
vývoji.
Rodiče a děti se také budou mít
možnost seznámit s prostředím školy, s
učitelkami, které je budou učit, se
spolužáky. Škola tak přestane být
neznámým strašákem, ale stane se místem
radosti z poznávání nových dovedností.
Usnadněme společně dětem vstup do
školy!
Na společné zážitky a setkávání se
těší kolektiv učitelů ZŠ ve Vendolí.

Mikroregion Svitavsko připravuje:

PAMÁTNÍK VČELÍCH MATEK
- součást projektu posílení
rekreační funkce areálu
Rosnička – II. etapa
Projekt řeší oživení zajímavé lokality
uvnitř lesa Brand na severozápad od
rybníka Rosnička. Navazuje na projekt
Posílení rekreační funkce areálu Rosnička
– I. etapa realizovaným v roce 2012. V
první etapě došlo k prodloužení naučné
stezky K pramenům řeky Svitavy a její
doplnění o interaktivní prvky u šesti
nových stanovišť NS. Dále byla
vybudována venkovní posilovna v lesíku u
pláže rybníka s pěti kovovými cvičebními
stroji, vybudována 1,8 km dlouhá fitness
stezka s deseti stanovišti z akátového dřeva
a byl opraven a kvalitně vyznačen 12 km
dlouhý cyklookruh, který lze zkracovat
podle potřeb návštěvníků. .
Smyslem celého projektu je podpora
zdravého životního stylu v čistém a
příjemném životním prostředí. Zejména
pro mládež je nabídkou zajímavé
alternativy k hraní počítačových her,
sledování televize a provozování
společensky nepřijatelné „zábavy“.
Dospělým projekt zpřístupňuje místa k
pohybu, na která by se mnozí bez dobrého
značení sami neodvážili. Zvláště cyklistům
nabízí projekt a celá lokalita Brand velice
atraktivní alternativu a doplněk k cyklo
výletům a vyjížďkám po cyklotrasách v
mikroregionu, vedoucích vesměs po
místních komunikacích.
Aktuálně připravovaný projekt
památníku včelích matek by měl
vytvořit jedno z centrálních míst lokality
Brand a hlavní cíl návštěvníků
přijíždějících ze všech směrů. Netradiční a
zajímavá studie řešení altánu jako
centrálního objektu nad studnou
symbolizuje včelí úl. Studna bude
vybavena funkčním rumpálem a okovem a
bude tak dalším interaktivním prvkem v
území Brandu. Vlastní památník se jmény
včelařů bude restaurován. Louce bude
navrácena původní podoba popsaná v
kronice. Areál bude doplněn informacemi a
předměty, které seznámí návštěvníky s
historií území a principy včelařství.
Vybráno z materiálu Mikroregionu
Svitavsko. V příštím čísle se věnujeme
pokračování – historii památníku včelích
matek.
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