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Keška na Trianglu

Prázdninové brigády
nejprve sestavili konstrukci střechy
přístřešku, následně jsme ji pobíjeli prkny. Kromě střechy jsme prkny
pobili i stěny přístřešku a lesní WC.
Současně jsme navezli makadam
a drť, ze kterých jsme udělali podlahu. Nutné bylo také opakovaně
posekat rychle rostoucí trávu na
Trianglu i ve stromořadí směrem
na Olešku.

Jak bylo uvedeno již v minulém
čísle Občasníku, navštěvují Triangl
kromě „tradičních“ turistů i příznivci geocachingu. Tentokrát uvádím záznam dalšího z keškařů, který dokládá, že upravená vrcholová
partie Vysokého lesa našimi členy
dělá pozitivní reklamu celé obci
mezi širokými vrstvami veřejnosti.

V létě jsme dokončili hřiště na pé- ní pétanque, ne k jízdě na kole.
tanque, které jsme od průjezdní Jeho vybudování nás stálo nemalé
cesty ještě oddělili výsadbou drob- úsilí a proto doufáme, že bude
ného živého plotu. Koncem srpna
jsme uspořádali na novém hřišti
první turnaj pro veřejnost, kterého
se zúčastnilo dvacet zájemců o
hru, vylosovaných do dvojic a několik dalších přihlížejících. Celkem
se tak v příjemném letním odpoledni dobře bavilo asi třicet přítomných různého věku (od školáků
po seniory). Hřiště je určeno k hraSpolkový občasník TRIANGL Markvartice z.s.

dlouho sloužit výhradně svému
účelu ať už na veřejných, nebo neoficiálních turnajích.

V červenci a srpnu se naši členové
zúčastnili celkem 12 brigád, při
kterých odpracovali více než 200
hodin. Nejprve proběhlo několik
menších brigád spojených s přípravou stavby zastřešeného posezení
na Trianglu. Současně jsme také
instalovali lavičku a křížek ve stromořadí podél cesty na Olešku.
V srpnu jsme na větších brigádách

„Ke keši vede pohodlná cyklostezka. Úvoz již neexistuje, proběhla
zde těžba a nahoře je to beztak
zarostlé náletem. Stejně je zarostlý
a neprostupný bývalý lom i s obřím
balvanem. Naopak u kešky je vybudována nová vyhlídková věž Triangl, kterou postavili nadšenci z Markvartic. U něj je téměř hotové kryté
posezení a luxusní ohniště s roštěm
a závěsem na kotlík. Nechybí kadibudka v lese. Kousek vedle je další
vyhlídka. Obě mají desku s moc
pěkně vyznačenými kopci“.

Hřiště na Pétanque
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dů stržena. Velmi brzy zde byla
vybudována v pořadí třetí rozhledna, která byla tentokráte z ocelové
konstrukce, jež na kamenný podstavec předchozí stavby dopravil
vrtulník. Nová rozhledna byla slavnostně otevřena pro veřejnost
u příležitosti výstavy Zahrada Čech
v září 1973. V roce 2003 prošla poslední stavba nákladnou rekonstrukcí. V současné době má kovová konstrukce tři vyhlídkové plošiny, z kterých se při vhodném počasí otvírají krásné výhledy do atraktivní oblasti Českého středohoří,
jehož vulkanická minulost je zde
více než patrná. Kromě mnoha vrcholů, včetně Milešovky s meteorologickou observatoří, lze vidět
např. i sedm úseků Labe, oblast
známého půdního sesuvu na dálnici D8, hrad Střekov a při dobré viditelnosti i Krušné hory. Díky kouři
rozeznáme na obzoru i některé
průmyslové objekty, např. papírnu

společnosti Mondi ve Štětí nebo
jednu z tepelných elektráren
v Podkrušnohoří.

Podzimní výlet
Stejně jako vloni, jsme i letos začátkem podzimu uspořádali turistický výlet pro veřejnost, tentokráte na Litoměřicko. Důležité bylo
sestavit takový itinerář, aby byl
výlet fyzicky dostupný pro všechny
věkové skupiny a aby nebyl příliš
závislý na počasí. Během slunečné
první říjnové soboty jsme vyrazili
již v 8 hodin od budovy OÚ směrem na Benešov n. Pl. Cestou jsme
nejprve navštívili rozhlednu na
kopci Varhošť a zámek Ploskovice.
Po obědě v Biskupském pivovaru
jsme prošli historické centrum Litoměřic s odborným výkladem
průvodkyně z místního Informačního centra. Nakonec jsme ještě navštívili vinné sklepy ve Velkých Žernosekách, kde nás čekala nejen
prohlídka, ale i ochutnávka zdejších vín.

Rozhledna Varhošť
Koncem 19. st. byla na vrcholu
stejnojmenného čedičového kopce
(639 m n. m.) v Českém středohoří
turisty z litoměřického Spolku pro
České středohoří vybudována jednoduchá dřevěná rozhledna. Původní stavba však musela být stržena z bezpečnostních důvodů již
v r. 1902. Nahrazena byla až
v r. 1927 novou stavbou, která se
skládala z kamenného podstavce
a dřevěné nástavby. Touto stavbou oslavil Spolek pro České středohoří čtyřicet let své činnosti.
Přestože ani tato stavba nebyla
pravidelně udržována, vydržela až
do začátku 70. let 20. století, kdy
byla opět z bezpečnostních důvo-
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Návštěvníci mohou své auto zaparkovat v „Sedle pod Varhoštěm“,
kde se kříží turistické cesty. Odtud
vede k rozhledně žlutě značená
poměrně příkrá cesta (cca 0,5 km).
Po našich zkušenostech ale nedoporučujeme pokoušet se dojet
k parkovišti větším vozidlem, např.
autobusem. Příjezdová komunikace se postupně zužuje a pokud
byste zde potkali protijedoucí vozidlo, vznikla by neřešitelná situace.
Měli jsme štěstí, že náš zkušený
řidič zvládl tento adrenalinový
úsek klidně a s bravurou, což by asi
každý jen tak nedokázal. Výhled
z prostřední terasy si můžete
v teple svých domovů prohlédnout
na
http://www.virtualtravel.cz/
litomerice/varhost.html.
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Interiéry i exteriéry zámku se často objevují v pohádkách, v celovečerních filmech, v seriálech, videoklipech, dokumentech i v televizních reklamních spotech. Z pohádek to jsou např. Panna a netvor,
Princ a Večernice, Jezerní královna,
Čertova nevěsta. Z českých filmů či
seriálů jsou nejznámějšími Jára
Cimrman ležící, spící, Odcházení,
První republika nebo nedávno reprízovaný film Probudím se včera.
Zahraniční filmaři zde natáčeli tak
známé filmy, jakými jsou např. Sa-

rajevský atentát, Amadeus, Příběhy mladého Indiana Jonese, Honoré de Balzac, Červený Bedrník
nebo seriál BBC Mušketýři.

číslo 5

Zámek Ploskovice
Zámek Ploskovice se nachází asi
6 km východně od Litoměřic. Začátkem 18. století jej nechala vystavět velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská jako svou
letní rezidenci. Začátkem 19. st.
přešel zámek do vlastnictví toskánské větve Habsburků. V polovině
19. st. se stal vlastníkem panství
rakouský císař Ferdinand I. Dobrotivý. Zámek v Ploskovicích si zvolil
společně se zámkem v Zákupech
za letní císařskou rezidencí. Bylo
ale nutné jej rozšířit (např. přístavba dalšího patra) a zcela renovovat
zchátralé interiéry tak, aby vyhovoval potřebám početného císařského dvora. Na úpravě zámku pro
císaře se velkou měrou podílel jeden z nejlepších českých malířů
a dekoratérů 19. století Josef Navrátil. Po smrti Ferdinanda V.
v roce 1878 převzal Ploskovice jako osobní majetek jeho synovec
císař František Josef I. Po r. 1918
sloužil zámek jako letní sídlo československého Ministerstva zahraničních věcí - často sem jezdil
i tehdejší ministr zahraničních věcí
Edvard Beneš s manželkou.

Spolkový občasník TRIANGL Markvartice z.s.

Hudební videoklipy zde natáčela
kanadská zpěvačka Céline Dion
(https://www.youtube.com/
watch?v=pDxoj-tDDIU), Iveta Bartošová
(https://
www.youtube.com/watch?
v=FB7_c0MnbX8) nebo finská metalová skupina HIM (https://
www.youtube.com/watch?
v=QlFNCQxfE_g).
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plul po Labi, musel své zboží v Litoměřicích vyložit a tři dny na zdejším trhu nabízet. Teprve potom
mohl ve své cestě pokračovat. Stávalo se tak velmi často, že jeho
cesta v Litoměřicích skončila. Právo mílové, které měla na severu
Čech pouze dvě další města (Žatec
a Most), znamenalo, že v okruhu
jedné české míle nesměla být provozována výdělečná činnost (např.
řemeslo, hospoda ap.), kterou provozovali měšťané. Velikost české
míle přitom mívala až 10,5 km. Od

r. 1655 zde sídlí biskupství. Součástí biskupství na Dómském pahorku
je barokní biskupská rezidence,
která je dodnes jednou z hlavních
dominant města. Od poloviny 20.
století je historické jádro městskou
památkovou rezervací. Ve městě
je velké množství historicky významných objektů, mnohé z nich
jsou na Mírovém náměstí a v jeho
blízkém okolí. Některé z gotických
domů ve městě patří mezi nejstarší trvale obývané domy v rámci
celé České republiky.

číslo 5

Litoměřice
Litoměřice, nacházející se na jižním úpatí Českého středohoří při
soutoku Labe s Ohří, patří mezi
nejstarší česká města. Počátky
města se datují na začátek 13. st..
Až do 17. století si udržely dominantní postavení mezi městy celé
severní poloviny Čech. O významu
města v tomto období svědčí řada
privilegií, které mu byly různými
českými panovníky, včetně Karla
IV., uděleny - např. právo skladu a
právo mílové. Právo skladu znamenalo, že každý obchodník, který

Asi nejznámější osobností, se kterou si široká veřejnost spojí Litoměřice, byl K. H. Mácha, který zde
přitom pobýval jen pár týdnů na
podzim roku 1836. Zemřel začátkem listopadu v den, kdy se měl
ženit. V říjnu 1938 po německém
záboru československého pohraničí byly jeho ostatky převezeny do
Prahy, kde byly antropologicky
zkoumány. Druhý Máchův pohřeb
7. května 1939 na vyšehradském
hřbitově se stal národní manifestací proti nacismu.

Vinařství Velké Žernoseky
Existují dva názory na to, kdo zakládal žernosecké vinice. Jedni za
zakladatele považují mnichy cisterciáky, jiní premostráty. V každém
případě písemná zmínka o žernoseckých vinicích pochází již z první
poloviny 13. století, kdy Žernoseky
vlastnil Jindřich z Lípy. V polovině
13. století koupil Žernoseky duchovním řád cisterciáků z kláštera
Mariazell v Altzellu u Míšně. Cisterciáci usilovně budovali a rozšiřovali vinařství v labském údolí kolem Žernosek. V celém údolí osázeli všechny vhodné stráně vinnou
révou. Od 15. století se majitelé
vinařství často střídali. V roce 1667
byly Žernoseky prodány německému rodu Nostic-Reinecků, v jehož
vlastnictví zůstaly až do roku 1916.
4

Po skončení 2. světové války se a funkční propojení budovy zámku
dostává celý viniční komplex na s rozsáhlými vinnými sklepy. Rozstráních od Žernosek k České brá- loha sklepů je zhruba 1.500 m²
ně spolu se zámkem a vinnými a jednotlivé části nesou názvy jako
sklepy do státního majetku, nejpr- např. Panenský, Jánský, Křížový či
ve jako Státní vinné sklepy a poz- Hluboký. Ve sklepích jdou doposud
ději jako Výzkumná vinařská stani- umístěny funkční dubové sudy,
ce. V roce 1995 přechází vinařství převážně o objemu 3.000 - 5.000
do soukromých rukou a vzniká litrů a také moderní nerezové tanspolečnost Žernosecké vinařství ky s možností řízeného kvašení.
s.r.o. Hlavní odrůdovou skladbu
vinic ve Velkých Žernosekách tvoří
Müller-Thurgau, Rulandské bílé,
Rulandské šedé, Ryzlink rýnský,
Modrý Portugal a Svatovavřinecké.
Vinné sklepy a pozdně barokní zámek ve Velkých Žernosekách tvoří
nerozdělitelný objekt historicky,
kulturně i technicky, památkově
zcela ojedinělý. Jde o unikátní
Spolkový občasník TRIANGL Markvartice z.s.
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Podzimní brigády

Výsadba dalších ovocných stromů

Ani v sychravém podzimním období naše brigádnická činnost neustala. Kromě výsadby dalších ovocných stromků (viz. jiný článek)
jsme dokončovali přístřešek na
Trianglu - především se jednalo
o pokrytí střechy plechy a přípravu
palivového dřeva z dříve pokácených náletových bříz. Odbornou
montáž okapů provedl Jakub Vondráček. Pod budoucí svody jsme
zakopali dva sudy na dešťovou vodu, která bude sloužit veřejnosti
především k bezpečnému uhašení
ohniště před odchodem. Obnovili
jsme ochranný nátěr venkovního
sezení a zkompletovali vnitřní lavičky pod přístřešek. Nakonec Jindra připravil fošny a společně
s Honzou smontovali pod přístřeškem i stoly. Celkem jsme v tomto
období odpracovali jen v oblasti
Trianglu dalších téměř 150 hodin.
V jarních měsících nás ještě čekají
vnitřní i vnější nátěry přístřešku
a stolů a montáž zábradlí v přední
stěně. Dalším ochranným nátěrem
opatříme také konstrukci trianglu.
Tím by měly být hlavní brigádnické
činnosti na vrcholové plošině
ukončeny.

Stejně jako vloni, i letos na jaře
jsme požádali o grant na výsadbu
ovocného stromořadí. Nakonec
bylo třináct projektů vybráno
k získání dotace již v prvním kole.
Naše žádost byla Nadací Partnerství posouzena jako kvalitní a postoupila do druhého výběrového
kola, kde získala dostatečnou podporu veřejnosti v internetovém
hlasování. Děkujeme všem, kteří
nás svým hlasem podpořili - získali
jsme dotaci v celkové hodnotě
18.915,- Kč. Celkem tak získalo
grant na výsadbu 20 projektů
z celé ČR a vysazeno bylo více než
800 stromů. Díky Trianglu jsou
Markvartice jedinou obcí v Ústeckém kraji, která se do této akce
zapojila. Kromě Nadace Partnerství se podílí na financování také
společnost MAKRO.

probíhala výsadba rychle a do oběda jsme byli hotovi. Kromě třiceti
nových stromků (třešně a jabloně)
jsme stihli navíc i nahradit osm
stromků z loňska, které uhynuly
(jeden byl včetně opěrné konstrukce zničen lidským zásahem). Kromě grantu jsme na výsadbu přispěli také několika tisíci ze spolkové
pokladny.
Ve druhé polovině příštího roku
bude Pozemkový úřad realizovat
(zpevněný povrch) obnovu obecní
cesty z Markvartic na Starou Olešku. Doufáme, že tato cesta bude
hojně navštěvována jak pěšími, tak
i cykloturisty.

Po dobrých zkušenostech z loňského roku jsme opět zakoupili kvalitní sadbu z ovocnářské školky
v Klášteře, dodávku zajišťovalo zahradnictví Doubek. V sobotu
5. listopadu se ve větrném počasí
sešlo 20 brigádníků. Protože jsme,
stejně jako vloni, nepodcenili přípravu celé akce a veškerý potřebný materiál jsme si včas připravili,

Spolkový občasník TRIANGL Markvartice z.s.
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Taneční kurz nejen pro dříve narozené
Markvartické „StarDance“ probíhalo
každou středu od 21. září do 16. listopadu pod vedením tanečního mistra
Jakuba Schneidera a jeho manželky.
Na odvážné páry čekalo celkem osm
tanečních lekcí, při kterých se pokoušeli naučit deset tanců - standardní
valčík, polku rejdovák, blues, foxtrot,
waltz, rumbu, jive, cha-chu, country
tanec a mazurku. To vše nejen v základních figurách.. Jak se to komu povedlo, mohla veřejnost zhodnotit na
závěrečném věnečku. Na závěr kurzu

proběhla i ukázka tří tanců v profesionálním provedení (ještě se máme
dlouho co učit). Celý kurz dokončilo
patnáct párů z Markvartic a okolí, tři
další z nejrůznějších
důvodů kurz nedokončily. Taneční kurz probíhal
v
přátelském
a sportovním duchu.
O jeho náročnosti svědčí i fakt, že nejedna košile se dala ždímat.

Už nyní plánujeme pro příští rok kurz
pro mírně pokročilé. Termín zatím
není dán, veřejnost oslovíme začátkem roku 2017.

Turistické okruhy v okolí
Některé činnosti jsou více a jiné méně
viditelné. K těm druhým patří např.
dlouhodobé bádání pana Oty Kverky,
který velmi podrobně zkoumá blízké
okolí a to z mnoha pohledů - historie,
geologie, geomorfologie, fauna a flóra. Využili jsme jeho znalosti a požádali jej o vytvoření podkladů pro turistické tabule zachycující okolí Markvartic. Po mnohatýdenní práci jsou podkladové materiály pro tabule hotové
a nyní stačí „pouze“ rozhodnout, na
kterých místech budou tabule umístěny a tudíž kolik jich bude potřeba vy-
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robit. První tři tabule jsou nyní již vyrobeny. Dvě budou umístěny v obci jedna u budovy OÚ, druhá u dolních
bytovek na „Tůmáku“ vedle autobusové zastávky. Třetí chceme instalovat na začátku obecní cesty ve směru
od Staré Olešky. Tabule jsou kromě
mapového základu doplněny autorovými fotografiemi některých atraktivních objektů z okolí a také stručným
dvojjazyčným textem (kromě ČJ ještě
AJ).
Dále bude následovat „úředničina“,
tzn. zajištění souhlasů s jejich umístě-

ním na pozemcích, které nepatří obci
- např. v sousedních obcích nebo
u nádraží ČD. Během zimních měsíců
vyrobíme dřevěné stojany a pak je
budeme s tabulemi postupně instalovat v terénu. Kromě místopisu obsahují tabule nejen oficiální turistické
trasy vyznačené KČT, ale také námi
navrhované čtyři turistické okruhy,
které chceme v našem okolí vyznačit
v příštím roce. U jednotlivých okruhů
jsou i šipky doporučující vhodnější
směr z hlediska náročnosti. Červený
okruh dovede turisty z obce od dřevěného rozcestníku na Triangl a přes
Skalku zpět. Zelený okruh vede z obce
k obecní cestě podél stromořadí na
Olešku, od chatové osady do malebné
soutěsky Olešničky, která ústí u Janské, a pak zpět do Markvartic. Modrou a žlutou barvou budou vyznačeny
dvě cyklotrasy. Obě vedou z obce nejprve k železničnímu přejezdu na konci
panelové cesty za silnicí č. 13. Za přejezdem se stáčejí vlevo po obecní cestě mezi zemědělskými plochami
a vyúsťují na začátku lesa u silnice
č. 13 ve směru na Děčín. Dále vedou
po asfaltové lesní „Brložecké“ cestě
směrem na Ovesnou. Modrý okruh
nabízí dvě možnosti návratu - po odbočení z „Brložecké“ cesty vlevo a to
buď k markvartickému nádraží nebo
ke kostelíku u bývalé školy v Horních
Habarticích. Žlutý okruh, fyzicky náročnější, vede až nad Ovesnou a pak
se vrací přes Dobrnou a Brložec. Trasy
budeme v terénu značit v prvním pololetí roku 2017.

Spolkový občasník TRIANGL Markvartice z.s.
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Činnost spolku Triangl Markvartice v roce 2016
3. 1. - 6.1. Tříkrálová sbírka
- doprovod dětských zpěváků
8. 1.

Pracovní schůzka

1. 2.

Výzdoba sálu

5. 2.

Dokončení výzdoby sálu

6. 2.

Masopustní zábava

12. 2. Česká Švýcarsko - přednáška Václava Sojky s promítáním fotografií
26.2. Pracovní schůzka
18. 3. Brigáda - přesazení části
stromořadí
19. 3. Brigáda - dokončení přesazování + prořezání křoví podél
stromořadí
28. 3. Velikonoční větrání
- velikonoční výstup na Triangl
23. 4. Brigáda na Trianglu
- zaměření a usazení betonových
patek pod budoucí stojny pergoly

- montáž konstrukce přístřešku na
Trianglu
- zabudování konstrukce lesní toalety
21. 6. Brigáda
- rozvoz a uhrabání štěrku na hřišti
na pétanque
Červen
Brigáda
- výroba, montáž a instalace křížku
s krucifixem ve stromořadí
- výroba lavičky a stojanu na ceduli
do stromořadí
19. 7. Spolková schůze

7. 6. Brigáda - montáž spodního
dílu s maticí a nátěry horních
a spodních částí stojen
11. 6. Brigáda - sekání trávy na
Trianglu a u lavičky pod sedlem
13. 6. Brigáda - vybagrování + odvoz zeminy, navezení + rozvezení
štěrku

15.6. Brigáda - uhrabání štěrku
na hřišti na pétanque

5.10. Spolková schůze
15.10. Brigáda
- odkůrování špalků pod lavičky,
úklid kolem přístřešku

říjen Brigáda - montáž háků
a okapů

2. 8. Brigáda - hoblování prken
na přístřešek

2.11. Spolková schůze

3. 8.

7. 6. Brigáda - obroušení, zádlaby v horní části všech stojen

1.10. Výlet na Litoměřicko

23. 7. Porada nad obsahem tabulí
s okruhy

27. 5. Společný výjezd na koncert
skupiny Hop Trop

5. 6. Brigáda - loupání kůry
z klád na přístřešek

září - listopad
Taneční pro starší

23 . 7. Brigáda - natírání krokví na
střechu přístřešku u trianglu

3. 8. Brigáda - válcování, rozvoz
drtě na pétanquovém hřišti

2. 6. Brigáda - loupání kůry
z klád na přístřešek

28. 9. Instalace cedulí v oblasti
Vysokého lesa („protiodpadkové“)

22.10. Brigáda
- střecha přístřešku (plechy), příprava dřeva na topení, zakopání
sudů pod okap. svody, montáž laviček

21 . 7. Brigáda - instalace lavičky
a stojanu u křížku ve stromořadí

7. 5. Cyklovýlet po blízkém neznámém okolí

28. 5. Brigáda - řezání klád na
stojny k přístřešku na Trianglu

14. 9. Brigáda
- natírání sezení na Trianglu, úprava WC

Spolková schůze

3. 8. Vydáno 4. číslo spolkového
Občasníku
4. 8. Brigáda - rozvoz kačírku
okolo pétanquového hřiště (kolem
posilovacích strojů)
5. 8. Brigáda - nakládání, doprava a složení prken a plechů u trianglu
6. 8. Brigáda - střecha a podlaha
přístřešku, odkůrování prken, sekání a úklid trávy, natírání prken
7. 8. Brigáda - odkůrování a natírání prken na přístřešek, přemístění lavičky k cestě z M. Bukoviny
8. 8. Brigáda - natírání prken na
stěny přístřešku
13. 8. Brigáda - pobíjení stěn
a štítu přístřešku, lesní WC
13. 8. Brigáda - sekání trávy kolem stromků ve stromořadí

18. 6. Maxibrigáda - sekání trávy
kolem stromků ve stromořadí na
7. 9. Spolková schůze
Olešku
Spolkový občasník TRIANGL Markvartice z.s.

3.11. Brigáda
- příprava pásků na uchycení
stromků
4.11. Brigáda
- ukotvení dělících rour na hřišti na
pétanque
4.11. Brigáda
- nařezání pletiva ke stromkům
5.11. Brigáda
- výsadba stromořadí na Olešku II.
5.11. Brigáda
- příprava fošen a držáků na stoly
do přístřešku
15.11. Brigáda
- montáž stolů pod přístřeškem na
Trianglu
26.11. Výroční členská schůze
26.11. Vydáno 5. číslo spolkového
Občasníku
7.12. Spolková schůze

10.12. Společný výjezd na koncert
skupiny Ivan Hlas trio
11.12. Adventní koncert
31.12. Silvestrovský výšlap na Triangl
7
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Akce v nejbližších týdnech
V neděli 11. prosince se od 18 hodin koná v markvartickém kostele
sv. Martina Adventní koncert. Zpí-

vat bude Ondřej Dvořák, na klávesy jej doprovodí Tomáš Koutný.
Vstupné dobrovolné.
V sobotu 31. prosince ve 13 hodin
opět vyrážíme od dřevěného rozcestníku (křižovatka u Kopeckých)
k trianglu na tradiční Silvestrovský
výšlap. Při konzumaci na místě
opečených pochutin a popíjení
horkých nápojů se společně rozloučíme s rokem 2016. Doufáme,
že na vrchol dorazí i obyvatelé ze
sousedních obcí.
V sobotu 25. února 2017 pořádáme Masopustní zábavu. Akce se
uskuteční na sále Óčka od 20 hodin, vstupné 60,- Kč v předprodeji
(možnost rezervace míst ke sto-

lům), na místě 100,- Kč. Na všechny akce zveme širokou veřejnost
nejen z Markvartic.

Krátké shrnutí naší činnosti v roce 2016
Stejně jako vloni bylo i letos podstatnou náplní naší činnosti velké
množství brigádnických hodin, které naši členové odpracovali ve
svém volném čase (cca 750). K tomu je nutné dále přičíst spoustu
času, který jsme strávili přípravou
a organizací dalších akcí (Masopustní zábava, výlet na Litoměřicko, vydání Občasníků, Adventní
koncert, turistické tabule). Je potěšitelné, že naše činnost je poměrně pestrá - brigády, kulturní akce,
výlety, pravidelná setkání v salónku Óčka. K tomu navíc musíme
absolvovat i různá úřední jednání.
Jsme rádi, že většina zastupitelů
chápe, že je dobré naši činnost finančně podpořit z obecního rozpočtu. Velké poděkování patří
i našim sponzorům (firmy RAC,
s.r.o., DeCe Consult s.r.o., Dámský
svět s.r.o.), díky jejichž přízni můžeme investovat do zviditelnění
naší obce výrazně větší finanční
prostředky, než dostáváme na činnost z obecního rozpočtu. Samozřejmě další velké poděkování pat8

ří všem členům spolku, za jejich
ochotu věnovat spoustu energie,
volného času a často i svého materiálu do naší činnosti.
(R.Tu)
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