
Vážení občané sousedních obcí,
dovolte mi, abych Vás jménem svým a jménem pořadatelů pozval na akci
Brány památek dokořán, otevření Památníku včelích matek a slavnostní
otevření Obecného společenského centra dětského hřiště v obci Kukle,

která se uskuteční v sobotu 26.dubna t.r.

Pořadatelé: Město Svitavy, Mikroregion Svitavsko, obec Kukle a Lesy ČR

Účel akce: Zahájení turistické sezony (poznávání památek a přírody},otevření
Památníku Včelích matek a slavnostní otevření ose a DH v obci Kukle.

Program:

9,30 hod. -sportovni hala Na Střelnici ve Svitavách.
Start turistické (trasa rybník Rosnička, lesní cestou k památníku Včelích matek a ukončení trasy
v obci Kukle, cca 6,5 km) a cyklistické trasy ( Rosnička, Koclířov, Opatov, Opatovec, Památník
včelích matek a ukončení trasy v obci Kukle, cca 25 km )

13,00 hod. -slavnostni otevření Památníku včelích matek v katastru obce Kukle.
Při otevření zazpívá dětský pěvecký sbor z Poličky. Po slavnostním otevření Památníku včelích
matek bude Lesní klub Brlenka zábavnou formou doprovázet účastníky do obce Kukle. Od 13:00

do 14:00 hodin se mohou děti seznámit zážitkovou formou se životem včel. Několik stanovišť
s úkoly bude příjemným zpestřením na závěrečném úseku pěší túry.

14,00 hod. -slavnostni otevření Obecního společenského centra a dětského hřiště v Kuklích.
Na tomto posledním stanovišti v Kuklích pořadatelé pro Vás připravili hudební vystoupení kapely
BezLimitu, párty stan, podium ,posezení a stánky kde lze zakoupit něco dobrého na zakousnutí.

Zajímavostí na trasách:

V Koclířově bude otevřen opravený farní kostel, kolem kterého se nachází zrestaurovaná architekte-
nicky výjimečná křížová cesta. Dále lze navštívit poutní areál Českomoravské Fatimy - bývalý klášter
s možností ochutnat něco dobrého ve zdejší cukrárně.

V Opatově bude otevřen kostel sv. Jana Nepomuckého a je možné sé občerstvit v příjemném pro-
středí nové Opatovské hospody.

,

V Opatovci můžete navštívit kostel Narození Panny Marie.

V Oětřichově kostel sv. Petra a Pavla s nově opravenou hřbitovní branou. -...
Doprava:
Organizátoři zajistili i autobusovou dopravu. Budou vypraveny pouze 2 spoje ze Svitav do Kukle v
11:30 a ve 12:15 hodin. Autobus bude odjíždět z parkoviště u Majáku, další nástupní stanoviště bude
u sportovní haly Na Střelnici. Zpět pojede autobus z Kukle v 16:00a v 16:45 hodin.

Další podrobnosti:
Všechny podrobnosti najdete na webových stránkách: www.svitavv.cz. www.ic.svitavy.cz nebo na
facebookuměsta Svitavy - oficiální informační portál města Svitavy. Pokud budete chtít mapu, budou
k dispozici v informačním centru města Svitavy.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Ing. Vlastislav Cach v.r.
starosta obce Kukle


