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1. ročník

Slavnostní otevření trianglu pro veřejnost
V sobotu 31. října se konalo slavnostní otevření trianglu pro veřejnost.
Přípravy probíhaly doslova do poslední chvíle. Dokončovací práce na trianglu a směrovnících končily za tmy
v neděli 25. října. Další brigáda proběhla ve středu 28. října - trochu jsme
po dohodě se správcem lesa zvětšili
výhledovou hranu vykácením několika stromků. Na oplátku půjdeme
v blízké budoucnosti v případě potřeby vysadit stromy v jiné lokalitě obecního lesa.
Za naše několikaměsíční úsilí jsme byli
v sobotu odměněni nádherným slunečným počasím. Přípravy na místě
začaly již po poledni. Bylo nutné přivézt občerstvení a připravit ohniště.
Když dorazila posádka vozu obsluhující dron pořizující video z výšky a vzápětí i kapela, bylo již vše připraveno
k zahájení oslav. Chvíli jsme počkali
na opozdilé návštěvníky, kteří přicházeli nejen od Markvartic, ale také
z Bukoviny a Horních Habartic. Další
návštěvníci dorazili z Děčína, Benešova n.Pl. a České Kamenice. Krátce po
14. hodině se moderátor Vojta Hodboď ujal slova a zahájil oficiální část
sobotních oslav. Nejprve předseda

Trianglu krátce zhodnotil „cestu“ od
založení spolku k dokončení samotné
stavby obnoveného trianglu. Při malém pátrání do minulosti původního
trianglu jsme zjistili, že byl v těchto
místech postaven ve 20.letech
20.století při budování jednotné katastrální trigonometrické sítě. Pamětníci pak potvrdili, že v 60.letech zanikl.
Pevně tedy doufáme, že nový triangl
vydrží v dobré kondici i do druhé poloviny tohoto století.
Poté se ujal slova Tomáš Renka, starosta Markvartic, který poděkoval
členům Trianglu za jejich aktivitu
a přislíbil i nadále vstřícnost a podporu vedení obce při další činnosti spolku. Nakonec vojenský kaplanPetr Šabaka požehnal triangl. Z oficiální části
zbývalo ještě přestřižení pásky, kterého se ujali vedle starosty dva nejstarší
členové Trianglu - Václav Zákravský a
Jaroslav Bednář. Pak už následovala
volná zábava, při které všem přítomným zpříjemnila odpoledne výbornou
hudbou kapela DIXI DC.
Všichni příchozí byli „označeni“ samolepkou s fotografií trianglu a pořadovým číslem. Takže jsme získali přesný
přehled o počtu návštěvníků - i když
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to z fotografií tak nemusí vypadat,
sešlo se celkem 197 lidí, čtyři psi, maxipes Adéla a dva koně. Několik návštěvníků se na akci ocitlo náhodou,
když šli, nevěříce vlastním uším, za
hudbou linoucí se „z lesa“. Všichni byli
mile překvapeni, když zjistili, co se
děje.
Reakce jednoho z náhodných návštěvníků, který dorazil až z Rovenska
pod Troskami, vystihuje pocity přítomných: „Tak tohle bylo SUPER!!
Ještě se mně nestalo, aby mně při
hledání kešky vyhrávala živá džezová
kapela! Rozhled z vrcholu je prostě
nádherný. Moc se mně tu líbilo.“
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Stavba Trianglu
Po velkých přípravách, které představovaly především úpravu dřevěného
stavebního materiálu (obroušení
a napuštění dřeva ochranným nátěrem, příprava stavební konstrukce
a materiálu k její stavbě), zajištění
techniky a „lidských zdrojů“, vypukl

22. srpna spolkový „Den T“. Po naložení materiálu se stavebníci vydali do
Vysokého lesa a dlouho očekávaná
akce mohla vypuknout. Díky zkušenostem a manuální zručnosti stavbyvedoucího Jakuba Vondráčka se pod
jeho vedením podařilo neméně šikovným pomocníkům celkem rychle
smontovat a ukotvit základ konstrukce trianglu. Vítaným pomocníkem byl
i bagr řízený Pavlem Khopem, který
vyzvedl těžké části konstrukce, čímž
nám ušetřil nejen spoustu fyzické dřiny, ale také času. Krátce po 13. hodině letního SEČ byla stavba základní
konstrukce trianglu dokončena.

Ovocné stromořadí z Markvartic na Starou Olešku
Jak jsme již informovali v minulém
čísle Občasníku, získal Triangl Markvartice na základě žádosti podané
koncem května od Nadace Partnerství
v létě grant na výsadbu 50 ovocných
stromů (30 jabloní tří odrůd, 10 hrušní a 10 třešní) v hodnotě 25.500,- Kč.
Tyto stromy jsme vysázeli 24. října
podél znovuobnovené obecní cesty
vedoucí k chatám ve Staré Olešce.
Samotnému sázení předcházely podrobné přípravy celé akce, což se nám
vyplatilo. Kvalitní a přitom cenově
výhodnou sadbu jsme získali z ovocnářské školky v Kláštěře, o které jsme
měli kladné reference i od jiných odběratelů. Předem jsme si připravili
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veškerý potřebný materiál (opěrné
kůly, svlaky, pletivo, nátěr, hnojivo,
upevňovací pásky, spojovací materiál)
i nářadí. V sobotu se na vlastní výsadbě sešlo 30 lidí nejrůznějšího věku.
Počasí i přes ranní chlad celkem přálo.
Přestože se většina brigádníků podílela na podobné akci poprvé, proběhla
celá výsadba díky důkladné přípravě
hladce a rychle - v poledne bylo hotovo. Po brigádě bylo ještě nutné vyrobit a instalovat informační tabuli, každý stromek byl ještě doplněn cedulkou s informací o daném druhu. Kromě výše zmíněné dotace jsme na výsadbu přispěli také ze spolkové pokladny částkou téměř 5.000,- Kč. Dou-

fáme, že tato znovuobnovená obecní
cesta bude hojně navštěvována pěšími i cykloturisty.
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Brigády v období srpen - listopad
Od začátku srpna do poloviny listopadu absolvovali naši členové celkem 25
brigád - některé zajišťovali jednotlivci,
u jiných bylo potřeba více lidí. První
větší brigádou byly úpravy nosné konstrukce trianglu (broušení a napouštění klád) + příprava montáže. Následně
jsme všechen materiál převezli na
místo a mohla začít jedna z hlavních
letošních akcí = stavba trianglu (viz.
jiný článek). Kromě těchto dvou akcí
jsme v srpnu posekali trávu v okolí
laviček, na přístupové cestě ze sedla
a na vrcholové plošině. Jirka Mitruška
vyrobil směrové šipky, na kterých Karel Volf vyfrézoval logo spolku a u některých i vzdálenosti. Následně je nalakoval a připevnil na kovové tyče,
které ze svých domácích zásob poskytl zdarma Honza Kopecký. Koncem
srpna jsme zabetonovali kovové nosníky nohou trianglu.
Průběžně Ota Kverka doplňoval fotografie od Václava Sojky popisky jednotlivých vrcholů - výsledky této činnosti můžete vidět na panoramatických tabulích, které jsme instalovali
zatím na dvou místech - u lavičky ve
vrcholové partii Vysokého lesa
(výhled směrem do Lužických hor)
a u trianglu (výhled do Českého středohoří, Českého i Saského Švýcarska a
do Lužických hor).
V září zpracoval Jindra Švihnos kovový
materiál na nášlapné stupně žebříku
vedoucího na výhledovou plošinu trianglu - kromě nařezání na požadované délky musel okraje vykovat a provrtat. Následně Petr Milichovský zajistil jejich pozinkování. Pro kovový materiál nášlapů místo dřeva jsme se

rozhodli hlavně z důvodu jejich životnosti. Kulatinu na stojné části žebříku
a na zábradlí kolem výhledové plošiny
jsme objednali u specializované firmy.
Kulatina má po celé délce stejný průměr + výrobce ji tlakově napouští
ochranným nátěrem. Takto zpracovaný materiál je sice finančně nákladnější, než kdybychom si jej vyrobili
svépomocí, ale výsledek je velmi kvalitní na vzhled i životnost. Mezitím
Vlasta Nerad vyrobil bytelné dřevěné
fošny (nařezal, očistil a opakovaně
napustil ochranným nátěrem), které
tvoří podlahu výhledové plošiny.

Kromě výše zmíněných se na brigádnické činnosti v tomto období také
podíleli Michal Hakl, Petr Hodboď,
Matěj Mitruška, Jakub Nerad, Petr
Pacovský s vnukem Tomášem, Honza
Smejkal, Marek Tezner a Radek Tulka.
Stavbu trianglu vedl Jakub Vondráček,
velmi nám pomohl se svým strojem
i Pavel Khop.
V listopadu jsme měli už pouze tři
menší brigády, které se týkaly nově
vysazeného stromořadí - výroba
a instalace informační tabule, závlaha
stromků.

Po postavení hlavní konstrukce trianglu bylo potřeba udělat spoustu práce
při dokončovacích pracích, které sice
nepřinášely na první pohled tak viditelné změny, ale zato byly časově
podstatně náročnější. Velké množství
individuální
práce
na
„dokončovačkách“ odvedli především
Honza, Jindra, Karel a Vlasta.
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a seznámili se s jeho dalšími významnými objekty. Někteří nadšenci dokonce zdolali i 176 schodů vedoucích
do věže bývalého kostela Narození
Panny Marie. Odměnou za tento výkon jim byl krásný výhled do širokého
okolí. V sousedství na komínu bývalého pivovaru je stále funkční čapí
hnízdo, nejstarší ve střední Evropě
(z r. 1864). Odtud jsme došli k zámku
Nový Falkenburk. Na zpáteční cestě
jsme stihli prohlídku interiéru Baziliky,
ze které zrovna vycházel bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Oběd jsme měli zajištěn v Rynolticích,
odkud jsme se přesunuli k PP Bílé kameny. Vycházkovým tempem jsme
došli až k těmto zajímavým skalním
útvarům. Některým turistům se podařilo překonat strach z výšek a vyšplhali až do nejvyššího bodu. Následoval
krátký přejezd do Pivovaru Cvikov,
kde nás s jeho historií a technologií
výroby piva seznámil příjemný průvodce. Součástí prohlídky byla
i ochutnávka ležáku natočeného přímo ze sklepního tanku.

barokní chrám. Za své činy a zázraky
uzdravení byla nejprve v roce 1907
prohlášena papežem Piem X. za blahoslavenou a 21. května 1995 v Olomouci papežem Janem Pavlem II. svatořečena. V roce 1994 byl o jejím životě natočen film „V erbu lvice“. Od
roku 2002 je patronkou Libereckého
kraje.

Bredové, za nichž zámek dostal dnešní, barokní podobu, počátkem 18.
století ho prodali Clam-Gallasům. Poslední šlechtickou majitelkou zámku
byla princezna Gabriella Auesperková
rozená Clam-Gallasová. Od roku 1945
je zámek majetkem státu.

Poznávací výlet

Nejprve jsme navštívili zámek Lemberk. Kromě spousty informací zámecké průvodkyně o změnách ve
vlastnictví zámku, v jeho velikosti
a vzhledu, jsme mohli průběžně sledovat i vývoj zařízení interiéru během
několika století.
Z Lemberka jsme se přesunuli přes
místní část Markvartice do centra Jablonného v Podještědí, kterým nás
provedl pan Martin Aschenbrenner,
jenž se dlouhodobě zabývá historií
Českolipska. V Bazilice sv. Vavřince
a sv. Zdislavy zrovna probíhala mše,
takže jsme si mezitím prošli město

Lemberk
Předchůdcem
dnešního
zámku Lemberk byl středověký hrad Löwenberg,
založený ve 40. letech 13.
století Havlem z rodu Markvarticů, který působil jako
důvěrník a rádce krále
Václava I., později také
jeho syna Přemysla Otakara II. Zdejší území získal za své služby
panovníkovi. Stal se tak zakladatelem
rodu pánů z Lemberka. Založil několik
osad a kolem roku 1240 hrad. Ačkoli
byl šlechticem velmi významným, je
dnes daleko známější osobností jeho
manželka paní Zdislava z Křižanova na
Moravě. Po svém příchodu na hrad
Lemberk proslula paní Zdislava zejména svou pomocí chudým a uzdravováním nemocných. Společně s manželem založili dominikánské kláštery v
Jablonném a v Turnově. Po své smrti v
roce 1252 byla pohřbena na nejčestnější místo v kostele, který založila a
na jehož místě dnes stojí velkolepý
4

Markvarticům patřilo panství až do
konce 14. století. Posledním majitelem z tohoto rodu byl Hašek z Lemberka, který doprovázel
Karla IV. na jeho cestách
do ciziny. V 15. a první
polovině 16. století se
tam vystřídalo více nevýznamných majitelů a teprve ve druhé polovině
16. století byl hrad přestavěn na renesanční
zámek (nejspíše Jindřichem
Kurcpachem
z Trachenberka). Za třicetileté války jej získali

Lemberk často využívají čeští i zahraniční filmaři k natáčení dokumentů,
celovečerních filmů a pohádek, např.
„Čert ví proč“ a „Tajemství staré bambitky“.
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Jablonné v Podještědí
Historické jádro města je městskou
památkovou zónou. Na poměrně malé ploše se nachází několik objektů,
které jsou pro svůj historický význam
zařazeny na seznamu kulturních památek. Nejvýznamnějšími jsou dominikánský klášter s Bazilikou sv. Vavřince a sv. Zdislavy, pozdně barokní zámek Nový Falkenburk (dnes veřejnosti
nepřístupný - je zde dětský domov)
a lovecký zámeček Pachtů z Rájova, ve
kterém se zastavil při své inspekční
cestě císař Josef II. a v srpnu roku
1813 Napoleon Bonaparte, jehož dalším cílem pak byla bitva u Lipska. Ve
městě žije v současné době kolem
3.700 obyvatel, z toho část v několika
obcích, které byly k městu postupně
administrativně přiřazeny - např. více
než 1.100 obyvatel Jablonného žije
dnes v části Markvartice, které byly
samostatnou obcí do r. 1940.

PP Bílé kameny
Přírodní památka Bílé kameny je tvořena izolovanou, morfologicky výraznou skupinou asi 20 m vysokých skal
nacházejících se kilometr severně od
obce Jítrava. Jedná se o skupinu pískovcových skal s nápadně bílou barvu a oblými tvary, čímž připomínají
hřbety odpočívajících slonů. Proto
bývá tento útvar někdy nazýván jako

"Sloní kameny". Při poslední době
ledové se v této oblasti nacházelo
čelo pevninského skandinávského
ledovce, ze kterého při ústupu, způsobeném klimatickými změnami, odtékala tající voda určitou dobu Jítravským sedlem směrem k jihu do povodí dnešní Ploučnice.

Pivovar Cvikov
Počátky vaření piva ve Cvikově sahají
do 16. století. V lednu 1968 byl cvikovský pivovar uzavřen v důsledku
politiky centralizace výroby piva do
velkých měst. V prostorách bývalého
pivovaru se v následujících letech vystřídal autoservis, diskotéka, bazar
nábytku i pěstírna žampionů. V roce

2013 zdevastovaný a chátrající areál
koupil novoborský podnikatel Jiří Jakoubek s cílem obnovit po téměř půl
století přerušenou tradici výroby piva.
Díky investicím v hodnotě kolem 100
mil. Kč se po necelém roce od zahájení rekonstrukce podařilo pivovar slavnostně otevřít koncem listopadu

Spolkový občasník TRIANGL Markvartice z.s.

2014. Přestože je pivovar již rok
v provozu, pokračují další investice do
jeho zařízení a technologií. V současné době zde vaří 8° Sklář, 10° Luž, 11°
Hvozd a 12° Klíč. K různým významným událostem tuto čtveřici doplňuje
polotmavý ležák Sváteční 13°.
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v rekonstruovaném kostele sv. Martina, vánoční zpívání v kapličce u Švihnosů a Masopustní zábavu v Óčku.
Dále jsme během roku vydali tři čísla
spolkového Občasníku a zorganizovali
dvě školící akce pro veřejnost.

 Triangl, sezení, lavičky, značení, pa-

1. ročník

Shrnutí naší činnosti
Během prvního roku existence našeho spolku se naši členové zúčastnili
celkem 40 brigád. Některé zajišťovali
jednotlivci, jiné menší či větší skupiny.
Máme sice přehled, kolik se kterých
brigád zúčastnilo členů, ale nevedli
jsme si přesnou evidenci odpracovaných hodin - bylo jich několik stovek,
podle hrubých odhadů 850 až 900.
Finanční hodnotu odpracovaných brigádnických hodin lze jen těžko odhadovat, ale je nutné zdůraznit, že naši
členové pracovali zdarma ve svém
volném čase ve prospěch obce a jejího zviditelnění v pozitivním smyslu
v rámci mikroregionu. Naší činnost
jsme prezentovali nejen v Markvarticích, ale i v okolních obcích. Nejviditelnějším výsledkem naší činnosti je
především vybudování obnoveného
trianglu, výhledové plošiny, velkého
sezení kolem ohniště a pěti laviček.
Další velkou akcí byla výsadba ovocného stromořadí - v příštím roce i zde
instalujeme aspoň jednu až dvě lavičky. Kromě brigád jsme podnikli i několik turistických akcí, společně jsme
navštívili koncerty v jiných obcích.
K tomu jsme zorganizovali tři koncerty (adventní 2014 i 2015, jarní 2015)

Kromě viditelné činnosti zajišťovali
naši členové i spoustu na první pohled
„neviditelné“ činnosti, která není evidována v seznamu brigád. Jedná se
např. o vydávání a roznášení Občasníků, informačních letáků a pozvánek
do jednotlivých domácností, zajišťování občerstvení na brigády a jiné akce, vyřizování úředních záležitostí týkajících se chodu spolku - těžko si
představit, kolik je za tím hodin.
O množství času, který strávil Ota
Kverka nad panoramatickými tabulemi a jejich doplněním o přesné popisky, ví asi jen on sám. No a konečně
i zajišťování akcí nejrůznějšího druhu
je někdy méně a jindy více časově
náročné.

Závěrem ještě stručný přehled finanční stránky naší činnosti. Od obce jsme
získali na jaře dotaci na činnost ve
výši 30.000,- Kč. Naše výdaje:

noramatické tabule

37.513,- Kč

 Materiál na pergolu u trianglu (bude

realizováno v r. 2016) 14.000,- Kč
 Stromořadí

28.829,- Kč

 Obecní výlet

12.652,- Kč

 Slavnostní

otevření

trianglu
5.200,- Kč

 Tisk (Občasník, plakáty, letáky a po-

zvánky)
 Další výdaje

4.500,- Kč
20.300,- Kč

Do dalších výdajů patří náklady na
uspořádání školení (pronájem místnosti + občerstvení), úřední poplatky,
kulturní akce (zábava + koncerty),
občerstvení na společné akce, propagační materiály, ceny na turnaj v Pétanque).
Celkem jsme tedy v obci investovali
122.994,- Kč. K tomu lze připočíst
i to, že dřevo na lavičky, sezení a základní konstrukci trianglu poskytla
obec zdarma. Navíc jsme dost materiálu a nástrojů použili z „vlastních zásob“ našich členů.

Seznam akcí spolku Triangl
2014
15.11. Ustavující schůze spolku Triangl Markvartice

21.11. Podána žádost o registraci
spolku na Krajský soud v Ústí nad Labem
3.12. Spuštěn spolkový web a facebook
7.12. Adventní koncert v markvartickém kostele sv. Martina
 zpěv Ondřej Dvořák, klávesy Jiří Svo-

boda
8.12. Spolkový večer ve znovuotevřené hospodě „Óčko“ v Markvarticích
 seznámení s nejbližšími akcemi

15.12. Spolek Triangl Markvartice,
z.s. zaregistrován ve spolkovém rejstříku

24.12. Vánoční zpívání v kapličce
Panny Marie Prostřednice všech milostí a svatého Kryštofa

2015

(hra na varhany Klára Dočekalová
a Bára Švihnosová)

ce Masopustní zábavy
15. 1. Partnerské setkání zástupců
seniorů s Klubem seniorů v Prysku

27.12. Předsilvestrovská brigáda na
Trianglu

3. 1. Spolková schůze v Óčku
 plán činnosti v 1. pololetí, organiza-

 vykácení náletových dřevin, přípra-

31. 1. Organizační schůzka ohledně
Masopustní zábavy

va prozatímního ohniště
28.12. Společná návštěva bluesového koncertu v klubu Fabrika v Doubici

7. 2. Vydáno 1. číslo spolkového
Občasníku

30.12. Umístění zmenšeného modelu trianglu na kótě ve Vysokém lese
31.12. Silvestrovský výšlap
na Triangl
31.12. Spolkový Silvestr v salónku
Óčka

14. 2. Masopustní zábava
Brigády (konec února - březen)
 označení cesty ze sedla na Triangl
 úprava přístupové stezky na Triangl
 zplanýrování vrcholové partie

Trianglu
 prořez náletů na výhledové hraně
 odstranění 100 m staré oplocenky
(Pokračování na stránce 7)
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červenec 2015

číslo 2

1. ročník

Seznam akcí spolku Triangl
(Pokračování ze stránky 6)

 výroba laviček a sezení, montáž na

výhledové plošině
13. 3. Cykloputování od moře do
Markvartic
 promítání s povídáním

28. 3. Brigáda na Trianglu
 úprava vrcholové partie Trianglu,

vybudování kamenného ohniště,
začištění základů pro triangl, odstranění dalších 300 m staré oplocenky
6. 4. Velikonoční větrání
 velikonoční výstup na Triangl

10. 4. Jarní koncert v kostele sv.
Martina

22. 7. Vydáno 2. číslo spolkového
Občasníku
28. 7. Vzdělávací kurz pro veřejnost
 „Nový občanský zákoník“

30. 7. Vzdělávací kurz pro veřejnost
 „Základní počítačové dovednosti“

8. 8. Brigáda
 broušení a napouštění klád na trian-

gl, příprava montáže
15. 8. Brigáda
 výroba směrových šipek

21. 8. Brigáda
 sekání trávy na přístupové cestě,

u laviček a na vrcholové plošině
22. 8. Brigáda

 Jakub Pacovský (kytara a zpěv), Da-

 stavba trianglu

vid Tichý (klávesy)
11. 4. Společná návštěva koncertu
V. Mišíka + ETC v Prysku

28. 8. Brigáda
 zabetonování nohou trianglu

5. 9. Brigáda

7.-10.5. Turistický víkend na Křivoklátsku - CHKO Křivoklátsko a CHKO
Český kras

 příprava železných stupňů žebříku

 společný výstup na Vysoký vrch

 výroba dřevěného rozcestníku

a prohlídka trianglu
27. 5. Spolková schůze v Óčku
28. 5. Podána žádost o grant z Nadace Partnerství na výsadbu ovocného stromořadí podél obecní cesty
k Olešskému rybníku
6. 6. Brigáda
 oloupání kůry z klád na výstavbu

trianglu
11. 6. Turnaj v Pétanque
 kategorie do 65 let a nad 65 let

17. 6. Brigáda
 sekání trávy u laviček, sezení a na

přístupové stezce
18. 6. Brigáda
 betonování podkladových desek pro

nohy trianglu + výškové zaměření
19. 6. Slunovrat, guláš, muzika
5. 7. + 7. 7. Brigády
 napouštění laviček a sezení lazurou,

vrchní nátěr
 ošetření spodní části gumoasfaltem
 sekání trávy na přístupové cestě, u
laviček a na vrcholové plošině
8. 7. Schválen grant na výsadbu 50
ovocných stromů v hodnotě 25.500,Kč z Nadace Partnerství

na triangl
6. 9. Brigáda
7. 9. Brigáda
 výroba dřevěných odpadkových

košů
11. 9. Brigáda
 usazení sloupků se směrovými šip-

kami podél cesty na Triangl
12. 9. Brigáda
 výroba fošen (řezání, očištění) na

vyhlídkovou plošinu trianglu
20. 9. Brigáda
 napouštění fošen na vyhlídkovou

plošinu trianglu ochranným nátěrem
26. 9. Turistický výlet
 Lemberk, Jablonné v Podještědí, PP

Bílé kameny, Pivovar Cvikov
1.10. Brigáda
 napouštění fošen a kulatiny ochran-

ným nátěrem
3.10. Brigáda
 dodělávky na trianglu (plošina, žeb-

řík, terénní úpravy), likvidace oplocenek, směrovníky
4.10. Pěší výlet na Olešku + vyznačení ovocné aleje

Spolkový občasník TRIANGL Markvartice z.s.

5.10. Brigáda
 dokončení zábradlí na trianglu

7.10. Brigáda
 vyvrtání děr pro stromky ve stromo-

řadí na Olešku
19.10. Brigáda
 upevnění žebříku k plošině

21.10. Brigáda
 příprava upevňovacích pásků na

výsadbu stromořadí
23.10. Brigády
 dodělávky na trianglu
 příprava pletina na výsadbu stromo-

řadí
24.10. Brigáda
 výsadba ovocného stromořadí na

Olešku
25.10. Brigáda
 umístění panoramatických tabulí

a zbylých směrovníků
28.10. Brigáda
 vykácení části stromů na výhledové

hraně u trianglu
30.10. Brigády
 úprava příjezdové cesty
 výzdoba trianglu

31.10. Slavnostní otevření trianglu
4.11. Spolková schůze v Óčku →
organizace akcí v listopadu a prosinci
5.11. Brigáda
 výroba rámu na informační tabuli

u stromořadí
6.11. Brigáda
 závlaha stromořadí

7.11. Brigáda
 instalace informační tabule ve stro-

mořadí
28.11. Výroční členská schůze
28.11. Vydáno 3. číslo spolkového
Občasníku
6.12. Adventní koncert v kostele sv.
Martina
 zpěv Ondřej Dvořák, varhany Jiří

Svoboda
24.12. Vánoční zpívání v kapličce
Panny Marie Prostřednice všech milostí a svatého Kryštofa
31.12. Silvestrovský výšlap
na Triangl
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Akce v nejbližších týdnech

Ve čtvrtek 31. prosince ve 13 hodin
vyrážíme od dřevěného směrovníku
(křižovatka u Kopeckých) na tradiční
Silvestrovský výšlap k trianglu. Doufáme, že se zde při opékání buřtů sejdeme i s obyvateli okolních obcí
a společně se rozloučíme s právě končícím rokem 2015.
První větší spolkovou akcí v roce 2016
bude Masopustní zábava, která se
bude konat již v sobotu 6. února na
sále Óčka. Na všechny naše akce zveme širokou veřejnost, a to nejen
z Markvartic.

Výroční
členská schůze
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