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Tříkrálová sbírka a Masopustní zábava
Začátkem ledna se naše členky zapojily coby doprovod dětských koledníků do Tříkrálové sbírky. Poté
již následovaly přípravy Masopustní zábavy, která se konala první
únorovou sobotu. Jsme rádi, že se
po loňské premiéře letos sešlo více
masek i návštěvníků. Během veče-

ra si přítomní mohli kromě pití také
zakoupit nejrůznější uzenářské
a sladké dobroty z bohaté nabídky
ve dvou stáncích. Před půlnocí si
zájemci zkusili štěstí v tombole
o hodnotné ceny, po půlnoci se
pak dobrovolníci utkali v zábavné
soutěži. Jsme rádi, že se dlouho
připravovaná akce vydařila, jak
o tom svědčí četné ohlasy z řad
přítomných návštěvníků. Ukázalo
se, že optimální kapacita sálu je
150 až 160 míst, takže příští rok
neváhejte a zakupte si vstupenky
s místenkou ke stolu včas (kapacitu
nebudeme navyšovat z důvodu dostatečného pohodlí návštěvníků).

Hřiště na Pétanque a první Pétanquový turnaj
Po loňském turnaji nás napadlo, že
by bylo dobré vybudovat kvalitní
hřiště pro veřejnost na pétanque.
Jedná se totiž o hru, při které se
mohou utkávat lidé bez ohledu na
věk a fyzickou zdatnost. Hlavním
"projektantem" výstavby hřiště
v prostoru u kabin TJ se stal Honza
Kopecký. Nejprve navrhl rozdělení
této plochy - budou zde nejen dvě
pétanquová hřiště s oficiálními roz-
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měry, ale také ruské kuželky. Kromě toho Honza sehnal i firmu Colmax, která se zabývá výrobou venkovních posilovacích strojů. Navíc
tato firma zajistila i vyřízení dotace,
což značně snížilo finanční náklady
na pořízení. objednaných strojů.
Začátkem června Pavel Khop vybagroval a odvezl zeminu a následně prostor zavezl štěrkem, který
svým strojem i rozhrábl. Další brigádníci pak vrchní vrstvu ještě opakovaně "poupravili". Firma, která
v té době prováděla zednické práce u Obecního úřadu, zabetonovala
obrubníky, které oddělují hrací
prostor od pásu, ve kterém jsou od
19. července zabudovány čtyři no-

vé posilovací stroje. Nyní zbývá ještě několik finálních úprav povrchu
hřiště. Akce je financována z obecního rozpočtu, práce zajišťují naši
členové. Obec současně zajišťuje
výměnu plotu, který odděluje celou plochu od spodní tréninkové
travnaté plochy.
Pétanquový turnaj
V pátek 26. srpna pořádáme od 16
hodin turnaj pro veřejnost na novém hřišti u kabin TJ. Turnaj začne
po krátkém slavnostním otevření
tohoto areálu. Přihlášky nejpozději
do 15:45 h, následuje rozlosování
účastníků do týmů a skupin. Systém turnaje bude stanoven podle
počtu účastníků.
1
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Výlet turistů z Heřmanova na Triangl
Jsme rádi, že si cestu na triangl nacházejí lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí. Kladné ohlasy návštěvníků nás velmi těší a současně i nabíjejí energií do další činnosti. Všichni
oceňují nejen úžasný výhled, ale
také práci, kterou odvedli členové
Trianglu ve svém volném čase.
Jsme rádi, že se Markvartice díky
naší činnosti dostávají do kladného
povědomí široké turistické veřejnosti.
V zimě navštívila vyhlídkovou plošinu na Trianglu i skupina turistů z
Heřmanova a Benešova nad Ploučnicí. Zážitky a pocity ze svého putování popsali v únorovém vydání
Heřmanovského zpravodaje. Článek uvádíme v plném znění bez

úprav tak, jak jej napsala paní J.
Jarošová.
"První únorovou středu se naše turistická skupina opět vydala na cesty. Tentokrát nikam daleko, jdeme
takřka za humna - do Markvartic.
Podle potoka jsme dorazili k odbočce na Triangl, kde na nás čekali naši kamarádi, manželé Kopečtí, aby
nás navigovali na Triangl a pověděli nám něco o jeho znovu vybudování. Rozloučili jsme se a začali
stoupat na dost velký kopec, místy i
blátem. Ale stálo to za to, zvláště,
když jsme dorazili na krásnou planinku, kde je postavený Triangl.
Celé okolí je upravené, stromy a
keře vykácené, srovnané a připravené pro každého, kdo má chuť na

opečené buřtíky (ale ty z vlastních
zdrojů). Po cestě, ale i kolem ohniště, které má dokonce otočný rošt,
jsou zbudované z polokmenů lavičky. I na pořádek je pamatováno,
jsou zde dva koše, také vydlabané z
kmenů. Jeden na odpadky, druhý
na opékací klacky. K tomu krásný
pohled do kraje, podpořený informační tabulí. Zkrátka vymakané do
detailů. Po opečení buřtíků jsme
ohniště přikryli připraveným železným plátem, který zabrání případnému požáru. Nezbývá, než dodat,
že celé upravené místo je dílem
dobrovolníků založeného spolku
TRIANGL z Markvartic a jim patří
naše chvála. Všem doporučuji návštěvu."

Geocaching
Od začátku 21. století získává celosvětově stále větší počet příznivců
turistická aktivita záhadně nazývaná geocaching. Pro čtenáře, kteří
o geocachingu ještě neslyšeli, přináším jen stručnou charakteristiku,
jak je uvedena na wikipedii.cz.
Geocaching [anglicky džiokešin,
česky geokešink] je hra na pomezí
sportu a turistiky, která spočívá v
použití navigačního systému GPS
při hledání skrytého objektu zvaného cache, o němž jsou známy jen
jeho geografické souřadnice. Při
hledání se používají běžné turistické přijímače GPS. Člověk, zabývající
se geocachingem, bývá označován
slovem geocacher.
http://wiki.geocaching.cz/wiki/Hlavn%C3%AD_strana

Ani blízké okolí naší obce není pro
keškaře zemí neznámou. Jedna z
kešek je umístěna i u trianglu. Každou kešku charakterizuje její autor,
který ji na dané místo umístil, na
oficiálních stránkách.
Charakteristika kešky na Trianglu:
"Dalekohled určitě s sebou! Krásné vyhlídkové místo – výhled na
2

Markvartickou kotlinu a Českosaské Švýcarsko, dohlédneme až do
Německa na stolovou horu Grosser
Zschirnstein, i na Grosser Winterberg nad Pravčickou branou. Noční
lov nedoporučuji, nebezpečí pádu
ze skály! Ke kešce vyrážej z doporučeného parkoviště - vyhneš se
neprostupnému suťovému poli. Po
vstupu do lesa najdi strmý úvoz
zarostlý maliním, úvozem pak
prudce stoupej cca 10 m, potom
mírně vpravo přímo nahoru na vrcholovou plošinu (při pohledu nahoru jsou vidět skalky a balvany).
Na vrcholovou plošinu výstup po
pěšině, která vede podél levého
okraje malého lomu, kolem obřího
balvanu. Po vrcholové plošině pak
dojdeš až ke kešce u vyhlídkové
skalky".
Atraktivitu tohoto místa dokládají
komentáře návštěvníků, kteří sem
zavítali leckdy i z daleka.




Nejkrásnější na závěr dnešního
dne. Obdivovaly jsme nádherné
panorama a přestože jsme měly
promáčené boty a již jsme pociťovaly únavu, stála tato cache za
to. Díky za ni. Já se sem určitě
někdy vrátím.



Hlavní cíl dnešní výpravy. Myslím, že místo teď získá na návštěvnosti i atraktivitě, protože
zde byla 31. října 2015 díky sdružení Triangl Markvartice otevřena rozhledna. My jsme taky byli
mile překvapeni, a i přes nic moc
počasí se nám naskytly pěkné
výhledy.



Hlavním cílen naší odpolední
výpravy se stal tento na mapě
i z dálky nenápadný kopeček
a o to příjemnější bylo překvapení na místě s nečekanými výhledy
a zbrusu novou vyhlídkovou věží.

Úžasné místo, úžasně schovaná
krabka a fakt to byl bonbónek
dnešního lovení, děkujeme za
kešku.
Spolkový občasník TRIANGL Markvartice z.s.
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Protinožci u nás

V únoru přijal naše pozvání pan
Václav Sojka ze Správy NP České
Švýcarsko, kterého široká veřejnost zná především jako autora
úžasných fotografií z této turisticky
velmi atraktivní oblasti. Odborným
výkladem o její historii, geologii,
místopisu, fauně a flóře, pak doplnil pan Sojka své promítání. Přes
40 posluchačů se při poutavém
vyprávění dozvědělo mnoho zajímavostí. Po přednášce následovala
volná zábava, při které jsme probírali plány letošní činnosti spolku.

Velmi nás překvapilo, když jsme při
prohlídce zápisů v návštěvní knize
zjistili, že 21. března zavítali k nám
na Triangl také turisté až z Nového
Zélandu! Návštěva ze země protinožců dokládá, že Triangl se stává
už i mezinárodním pojmem.

zena napříč obecní cestou místo
podél jejího okraje. Dlouho nám
nebylo jasné, jak mohlo k chybě při
sázení dojít. Lze pouze spekulovat
o tom, zda se některý z kolíků před
našim vyměřováním neztratil. To
už není v současné době podstatné
- 20 stromků jsme přesadili. Umístění stromků jsme kontrolovali pomocí GPS, takže v současné době
jsou vysázeny "na centimetr" přesně. Práce nám šla ve větrném počasí celkem rychle od ruky, takže
v sobotním dopoledni jsme navíc
prořezali rozsáhlé roští, které v oblasti svažující se k Olešce z větší

části zarůstalo obecní cestu. Nyní
je i tato část obecní cesty dostatečně široká a tudíž průjezdná nejen
pro turisty, ale i pro zemědělskou
techniku tak, aby nebyly poškozeny
ovocné stromky.

Březnové brigády
V pátek 18. března jsme se sešli
u ovocného stromořadí, které jsme
na podzim vysadili podél nově zaměřené obecní cesty vedoucí
z Markvartic na Starou Olešku. Protože jsme původní výsadbu na podzim odměřovali od označených kolíků, instalovaných geodetickou
firmou, nemohli jsme to nějak zásadně splést. Nakonec i zaměstnanci nájemkyně okolních polností
zorali pozemky až k námi vytyčenému stromořadí (ještě před výsadbou ovocných stromků). Při pozdějším porovnání s katastrální mapou
se zjistilo, že část stromů byla vysa-

Velikonoční větrání
Již podruhé jsme na Velikonoční
pondělí vyrazili na Triangl. Sraz byl
u dřevěného rozcestníku. Potěšilo
nás, že se ke společnému výšlapu
letos odhodlalo více než 50 lidí. Za
trochu té fyzické námahy jsme byli
odměněni slunečným počasím.
Mezi přítomnými bylo i několik
cyklistů, psů a nakonec dorazil také
jezdec na koni. Někteří z našich
členů vyrazili na vrchol již s předstihem, aby připravili ohniště. Odhad
byl nakonec přesný - voda v kotlíku
se přiblížila k bodu varu při příchodu prvních turistů. V příjemném
odpoledni na vrcholu Vysokého
Spolkový občasník TRIANGL Markvartice z.s.

lesa jsme si při popíjení kotlíkového čaje či grogu mohli vychutnávat
krásná panoramata. Někteří z přítomných zde byli poprvé, jiní již
poněkolikáté. Kdo měl chuť, mohl
si opéct uzeninu z vlastních zdrojů.
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Dubnová brigáda na Trianglu
V sobotu 23. dubna jsme se sešli na
další brigádě, tentokrát ve Vysokém lese u trianglu. Našim úkolem
bylo zabudování betonových patek
se závitovými tyčemi, na kterých
budou stát nosné prvky budoucího
dřevěného přístřešku. Kopání v kamenitém terénu nebylo až takovou

překážkou, jak jsme původně očekávali. Podstatně obtížnější bylo
následné zaměření a umístění betonových patek. Musely totiž být
přesně zabudovány nejen v horizontálním, ale také ve vertikálním
směru Počasí nám přálo, takže
jsme úkol do oběda splnili.

Vandalismus
Když jsme na podzim 2015 ve svém
volném čase a za nemalé finanční
prostředky budovali dřevěný triangl, sezení kolem ohniště a upravovali vyhlídkovou plošinu, abychom
návštěvníkům umožnili vnímat krásu okolí našich domovů, obávali
jsme se toho, že někdy dojde také
k jejich poškození "momentálně

zaostalými" jedinci. Byl jsem v té
době ještě mírným optimistou –
předpokládal jsem, že na kopec
vyjdou pouze slušní lidé bez potřeby něco poškozovat. Řadu měsíců
jsme měli velkou radost z kladných
ohlasů v návštěvní knize. Bohužel
už i na Triangl dorazili Verunka,
Kájulínka, Bejúúška a Kokot, které

přemohlo silné nutkání zvěčnit
svou přítomnost lihovým fixem na
lavičce a konstrukci panoramatické
tabule. Navíc byl zřejmě někdo natolik unešen úžasným výhledem, že
panoramatickou tabuli čímsi propíchl. Asi žádný aspoň průměrně
rozumný člověk nepochopí, co někoho k podobnému jednání pudí.

Májový cyklovýlet
V sobotu 7. května jsme za slunečného počasí vyrazili na pohodový
cyklovýlet po blízkém okolí Markvartic. Od Óčka jsme dojeli na
Rabštejn, kde jsme za viaduktem
odbočili na lesní cestu, která nás
dovedla k Olešskému rybníku. Po
žluté turistické cestě jsme projeli
úžasnou soutěskou Olešničky do
Janské. Tato soutěska je sice kou-

sek od Markvartic, přesto ji většina
obyvatel především z mladších ročníků vůbec nezná. Z Janské jsme
projeli přes areál bývalé továrny do
České Kamenice. Po krátkém občerstvení a doplnění zásob jsme
pokračovali přes Huníkov k dalšímu
blízkému neznámému cíli, kterým
bylo okolí bývalé osady Skřivánčí.
Potkali jsme zde staršího rodáka
4

z Malé Bukoviny, který nám jako
další cíl výletu doporučil Triangl ve
Vysokém lese. Doporučení nás potěšilo a pochopitelně jsme jej
"museli" respektovat. Plni sil jsme
ale vyrazili trochu oklikou - přes
Karlovku do Malé Bukoviny a odsud již nenáročnou cestou po
"hřebenu" až na Triangl. Opekli
jsme si dovezené mastné dobroty
a zhodnotili dojmy z výletu. Hned
po našem odjezdu dorazila na Tri-

angl početná skupina cyklistů, kteří
se účastnili již 17. přejezdu Lužických hor. Pořadatelem těchto přejezdů, které se konají na jaře a na
podzim, je LHS (Lužický horský spolek). Hlavní organizátoři se snaží při
každém přejezdu trasu trochu změnit, aby cykloturisté poznávali stále
nové cesty a pěkná zákoutí. Když
se nedávno ze zaručených zdrojů

doslechli o novém vyhlídkovém
místě v sousedním Českém středohoří, rozhodli se do letošního jarního přejezdu zařadit i průjezd
Markvarticemi na Triangl. Potěšilo
nás, že účastníci přejezdu, kteří byli
hlavně z Českolipska a Novoborska,
chválili nejen úžasný rozhled z vrcholové plošiny, ale i propracovanost konstrukčních prvků trianglu.
Spolkový občasník TRIANGL Markvartice z.s.
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Červnové brigády
V červnu se naši členové zúčastnili
celkem 10 brigád, při kterých odpracovali více než 120 hodin. Nejprve proběhlo několik menších
brigád spojených s přípravou stavby zastřešeného posezení na Trianglu - těžba dřeva a nařezání klád na
stojny, jejich odkůrování, obroušení, zádlaby v horní části, montáž
spodních dílů s maticí a nátěry horních a spodních částí stojen. Také
bujná vegetace na vrcholové plošině si vyžádala výrazné zkrácení.
V sobotu 18. 6. se uskutečnila maxibrigáda - sešlo se celkem 21 prácechtivých členů Trianglu, kteří se
rozdělili do několika skupin. První
skupina, pod vedením Jakuba Von-

dráčka měla na starosti montáž
konstrukce přístřešku, druhá skupina zabudovala konstrukci lesní toalety a ženské družstvo připravovalo
kamenné podloží podlahy přístřešku. Současně Jakub Nerad na odloučeném pracovišti ve stromořadí
"osvobodil" pomocí křovinořezu
ovocné stromky od vysoké trávy.
V červnu jsme také umístili v nejvyšším bodě stromořadí na Olešku
křížek s krucifixem připevněný do
velkého kamene. Na místě s kruhovým výhledem jsme následně zabudovali i lavičku. Na podzim zde
ještě vysadíme dvě lípy, symboly
naší státnosti.

Dotace na výsadbu ovocných stromů

Poděkování

Stejně jako vloni jsme i letos na
jaře požádali o grant na výsadbu
ovocného stromořadí. Třináct projektů bylo vybráno k získání dotace
již v prvním kole. Naše žádost byla
Nadací Partnerství posouzena jako
kvalitní a postoupila do 2. výběrového kola, kde získala dostatečnou
podporu veřejnosti v internetovém
hlasování. Děkujeme všem, kteří
nás svým hlasem podpořili.

Chtěli bychom tímto poděkovat
sponzorům, jejichž finanční podpory si velmi vážíme. Kromě dotace
na činnost od obce Markvartice,
jsme letos získali i finanční dary od
děčínských firem RAC, s.r.o, DeCe
CONSULT s.r.o. a Dámský svět
s.r.o. Jsme rádi, když že se sponzoři zúčastní i některých našich akcí
a vidí, že jejich finanční prostředky
jsou vynakládány účelně.

na Starou Olešku končit až u chatové osady. Z celé České republiky
získalo grant na výsadbu celkem 20
projektů, vysazeno bude více než
800 stromů. Díky Trianglu jsou
Markvartice jedinou obcí v Ústeckém kraji, která se do této akce
zapojí. Kromě Nadace Partnerství
se podílí na financování také společnost MAKRO.

Získali jsme dotaci v celkové hodnotě 18.915,— Kč.
Díky této
finanční injekci na podzim vysadíme dalších 30 ovocných stromů
(třešně, hrušně, jabloně), čímž bude stromořadí podél obecní cesty

Spolkový občasník TRIANGL Markvartice z.s.
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Turistický výlet po veřejnost
Po úspěšném výjezdu, který jsme
podnikli vloni do oblasti Jablonného v Podještědí, pořádáme i letos
výlet pro veřejnost. Tentokrát pojedeme v sobotu 1. října na Litoměřicko. Nejprve (při příznivém
počasí)
navštívíme
rozhlednu
Varhošť (15 minut do kopce od
parkoviště; kdo se fyzicky necítí,
může počkat u autobusu) s kruhovým výhledem na oblast Českého
středohoří, poté si prohlédneme
zámek Ploskovice. Po obědě projdeme s průvodci historické centrum Litoměřic a nakonec navštívíme Žernosecké vinařství (prohlídka
+ ochutnávka).
Odjezd od OÚ bude v 8:00 h, předpokládaný příjezd mezi 18.-19. h.

Cena: 150,- Kč/osoba (v ceně je
zahrnuta doprava, prohlídka zámku, oběd, prohlídka Litoměřic s
průvodci a také návštěva vinných
sklepů ve Velkých Žernosekách
s ochutnávkou tří vín).
Přihláška:


co nejdříve (do naplnění kapacity autobusu);
 platná po zaplacení přihlašovacího poplatku;
 uveďte kontaktní telefon + mail.

Oběd (s přihláškou nahlaste jídlo
z této nabídky):
a) pečená vepřová kýta, zelí, variace knedlíků;
b) hovězí guláš s křenem, bramborové noky;
c) vepřový řízek, bramborová kaše;
d) španělský ptáček, dušená rýže.
Počet volných míst bude průběžně
aktualizován na spolkovém webu.

http://triangl-markvartice.cz/

Kontakt:
a) R. Tulka, Markvartice 397,
tel. 705 216 156,
mail. r.tulka@seznam.cz
b) A. Mitrušková, Markvartice 77,
tel. 775 862 472

Královské město Litoměřice

Šampusový sklep

Taneční aneb stáří není handicap ani na venkově
Spolek Triangl Markvartice si vzal
za cíl zapojit seniory do aktivního
dění v obci. Cílem tohoto projektu
je pravidelný pohyb, nejen dříve
narozených občanů. Od poloviny
září do konce listopadu, budou
probíhat pravidelné taneční lekce
(taneční škola) pod vedením tanečního mistra a to v Očku na sále.
Z celého projektu bude zpracován
dokument - videozáznam a na následném posezení s občany obce
bude prezentován vlastní průběh.
Taneční mistr nás jako začátečníky
provede „klasikou“ i „latinou“. Nebude chybět ani „prodloužená“ či
„věneček“. Kurzy budou probíhat

vždy ve středu od 19 hodin.
Přihláška:


co nejdříve (do naplnění kapacity, lektor doporučuje 15 párů);
 platná po zaplacení přihlašovacího poplatku 700,- Kč/pár.
Kontakt:


Petr Hodboď, Markvartice 344,
tel. 604210287,
mail: petr.hodbod@seznam.cz

ně sál. Triangl zabezpečuje organizaci, příspěvek na tanečního mistra
a pitný režim.
Počet volných míst bude průběžně
aktualizován na spolkovém webu.
http://triangl-markvartice.cz/
http://www.facebook.com/
trianglmarkvartice

Na tuto akci bylo zažádáno o dotaci. V případě obdržení dotace či
získání dalších sponzorských darů
bude přihlašovací poplatek částečně vrácen. Obec poskytla bezplat-
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