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Shrnutí činnosti v roce 2018

Venezuela a masopustní zábava
V lednu jsme pořádali další setkání s
fotografem Václavem Sojkou. Tentokrát nás svými snímky zavedl do Venezuely, konkrétně do oblasti NP
Canaima a do povodí řeky Caura. Zajímavé vyprávění doplnil vlastními fotografiemi z dvouměsíčního putování.

na sál a doprovodila je v první části
zábavy. Pod vedením Karla Volfa zahájilo zábavu hudební těleso složené
z vozembouchu, harmoniky, houslí,
kytary a valchy. Následovala volná
zábava. Na začátku nového dne jsme
zařadili jako novinku půlnoční překvapení, kterým bylo promítnutí krátkého filmu „Senioři cvičící“, jež jsme natočili koncem roku 2017 na cvičících
strojích za kabinami. Jsme rádi, že
přítomní se při shlédnutí videa dobře
bavili.

Poté jsme se již připravovali na další
Masopustní zábavu. Počet a výběr
masek se za pár let ustálil a také občerstvení odpovídá každoročně době
masopustní. Tentokráte jsme rozšířili
kapelu, která v úvodu přivedla masky
Spolkový občasník TRIANGL Markvartice z.s.
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Stromořadí na Olešku - opět vandalismus

V dubnu začala naše brigádnická činnost. Vzhledem k opakovanému vandalství jsme museli vyrazit do stromořadí podél obecní cesty spojující Markvartice s Oleškou. Ještě před nápravou škod způsobených „neznámým“
vandalem jsme museli dokoupit nové
opěry. Některé původní opěry stromků byly zlomeny kousek nad zemí, jiné
povaleny, tři ze stromků nepřežily
setkání s traktorem, jak napovídaly
koleje vedoucí k těmto stromkům.

U jednoho stromku jsme doplnili
ochranné pletivo, které zřejmě někdo
nutně narychlo potřeboval po zavírací
době železářství. Ve stromořadí jsme
opravili poničené opěry celkem u 17
stromků. Bohužel jsme také zjistili, že
část stromků z druhé fáze výsadby na
podzim 2016 nepřežila jarní mrazy
v roce 2017. O tomto poškození jsme
sice viděli již dříve, ale čekali jsme,
2

Velikonoce

jestli se některý ze zasažených stromků ještě nevzpamatuje. Bohužel se
poškození deseti stromků u chatové
osady ukázalo jako definitivní. Náhradní výsadbu jsme provedli na podzim 2018 - celkem jsme vysadili 23
nových stromků. Kromě výše uvedených deseti jsme nahradili i narychlo
přesazené stromy při budování cesty,
které neměly v extrémně suchém létě
šanci přežít. Při zpáteční cestě z brigády do Markvartic jsme posbírali plnou
kárku nejrůznějšího odpadu, který
hyzdil okolí cesty. Bohužel jsme opět
museli nahradit i několik stromů zničených vandalem. Například první
strom u tabule na začátku stromořadí
byl ručně zlomen v období po dubnových opravách dřevěných opěr. Musí
to být hodně „postižený“ člověk, který
opakovaně ničí stromy nejen v této
lokalitě, ale i ve všech stromořadích
vysázených obcí. Současně s opravami
podpěr stromků jsme připevnili stříšku na rozcestník u železničního přejezdu. Ještě zde zbývá připevnit směrové šipky, jejichž finální výrobu budeme zajišťovat letos. V tomto místě se
budou stýkat tři turistické trasy, které
chceme postupně vyznačit v terénu dvě budou cykloturistické (žlutá
a modrá) ve směru na Brložec. Třetí
trasu (zelenou) jsme již vyznačili
v květnu a vede stromořadím na Olešku, přes malebné údolí Olešničky do
Janské a odtud přes Veselé zpět do
Markvartic. Tato trasa je svou délkou
7,8 km a nenáročným profilem vhodná pro pěší i cyklisty.

Začátek dubna byl pro nás ve znamení
Velikonoc. Nejprve si pár členů přišlo
uplést pomlázky do altánu „Na bažině“. Při prvním společném pletení
v roce 2017 byla vedoucí pletařkou
Jarmila, v roce 2018 vyučovala Naďa
pletení rukojeti, čímž zaujala všechny
zkušené koledníky. Kromě vlastního
pletení pomlázek jsme konzumovali
bohaté občerstvení, které připravila
paní domu. Jsme rádi, že máme v našem spolku tak šikovné ženy!

V pondělí pak následoval další ročník
Velikonočního výšlapu na Triangl. Počasí tentokráte přálo - slunečno a teplo. Předsunutá hlídka připravila pro
příchozí s předstihem ohniště a vroucí
vodu na teplé nápoje. Postupně se na
vrcholu v průběhu odpoledne vystřídalo kolem 50 turistů a 5 psů. Dorazili
i turisté ze vzdáleného Queenslandu
v severovýchodní Austrálii. Rádi jsme
přivítali i dva držitele výherních poukazů na služby „All inclusive“, které
získali v tombole Masopustní zábavy.
Při sestupu jsme objevili ukrytou
„kešku“, kterou jsme následně ekologicky „zlikvidovali“ :-). Veselou náladu
nám trochu kazily smutné pohledy na
zdevastované cesty v lese i při výjezdu
z pastviny jako důsledek používání
těžké strojní techniky v promočeném
terénu. Těžba dřeva je nutná, ale proč
to po ukončení svozu vytěženého dřeva těžaři aspoň strhnutím neupraví do
původní
podoby,
je
opravdu
„záhadou“. Přitom by to stačilo dát do
smlouvy o těžbě jako podmínku.
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Pálava
Od pátku 4.května do úterý 8.května
absolvovalo 15 členů Trianglu turistický výjezd na jižní Moravu. Bydleli
jsme v Dolních Věstonicích, odkud
jsme vyráželi (na kolech, busem či
autem) poznávat blízké i vzdálenější
okolí. V sobotu jsme absolvovali
67 km v sedlech kol. Trasa vedla nejprve z Dolních Věstonic do Lednice.
Prohlédli jsme si Janův hrad a pokračovali dál přes Tři Grácie - Bulhary Šakvice zpět do Dolních Věstonic.
V neděli jsme nejprve vyrazili autobusem do Mikulova. Po prohlídce města
jsme se vyšplhali na Svatý kopeček,
odkud se nám otevřel krásný výhled
na Mikulov a jeho okolí.
Zpět jsme se vydali pěšky po hřebenové trase přes Pavlovské vrchy, cestou
se nám často otvíraly nádherné výhledy do krajiny. Za Dívčími hrady jsme

již po západu Slunce sestoupili k naší
základně ve Věstonicích. V pondělí
jsme vyrazili opět na kolech přes Pavlov do Mikulova, Sedlece a Úval. Po
obědě a krátkém odpočinku jsme se
přes obec Bulhary vrátili do Věstonic.
Tento den jsme v pohodovém tempu
najeli dalších 47 km. Po celou dobu
pobytu jsme si užívali krásného počasí, ochutnávali jsme místní dobroty
a pochopitelně jsme nezapomínali ani
na pitný režim.

Jarní pétanque a cyklovýlet
Poslední dubnový víkend jsme absolvovali dvě lehce sportovně zaměřené
akce. Nejprve se v pátek 27. dubna na
hřišti u kabin sešlo kolem tří desítek
zájemců nejrůznějšího věku na dalším
turnaji v pétanque. Vzhledem k počtu
hráčů jsme zvolili vyřazovací systém
turnaje. Tentokrát byli účastníci seřazeni abecedně podle jmen a následně

věcné ceny, vítěz pak navíc ještě hlavní cenu - poukaz na zapůjčení elektrokola od firmy KUR.

Hned v neděli 29. dubna jsme se vydali na cyklovýlet určený pro všechny
generace cyklistů s výjimkou předškoláků. Ráno vyrazilo od Óčka patnáct
cyklistů směrem na Benešov, kde se
přidalo dalších pět. Tento úsek vedl
po asfaltových cestách mimo hlavní
silnici s výjimkou asi 300 metrů mezi
Horními a Dolními Habarticemi.
V Benešově jsme najeli na turistickou
stezku podél Ploučnice, jejíž výškový
profil byl příjemnější než náročné
stoupání na oficiální cyklostezce. Tento úsek byl náročný hlavně na technijsme sestavili pavouka celého turnaje. ku, takže se někteří jezdci nevyhnuli
Slunečné počasí pomohlo navodit drobným kolizím. Vše se naštěstí obeatmosféru jihofrancouzské Provence, šlo bez následků na zdraví i kolech. Ve
pravlasti této hry. Jen místo pastisu Františkově jsme se zastavili u první
jsme se občerstvovali českou klasikou občerstvovací stanice. Dále jsme poz Óčka. Prvních osm hráčů obdrželo kračovali po oficiální cyklostezce do
Spolkový občasník TRIANGL Markvartice z.s.

Žandova, kde byla druhá občerstvovací přestávka. Ze Žandova jsme jeli kolem Karlovských rybníků, odkud jsme
vystoupali na Malou Bukovinu. Odsud
to byl již jen kousek nenáročné cesty
na Triangl, kde jsme měli díky Alici
a Dominice připraveno občerstvení.
Po vydatném posilnění jsme opatrně
sešli na cestu do sedla a přes Kerhartice jsme dojeli do hospůdky ve Veselé,
kde jsme akci kladně zhodnotili. Nejmladší i nejstarší účastníci byli odměněni tričkem za statečnost. Celkem
jsme urazili příjemných 34 km ve slunečném dni.
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Pěší výlet na Olešku

Slunovrat na Trianglu

V sobotu 12.května vyrazily ve slunečném dni téměř tři desítky turistů nejrůznějšího věku a dva psi na pěší výlet. První zastávka byla na vyhlídkovém místě ve stromořadí, kde je možnost pokochat se nádherným kruhovým výhledem. Nejprve jsme zde na
stojan instalovali informační ceduli
týkající se alejí, pak vojenský kaplan
pan Šabaka požehnal křížku a stromořadí. Následně jsme došli do pizzerie
v malém kempu na začátku Olešky. Po
chutném občerstvení se část účastníků, kteří byli vázáni dalšími povinnostmi, vydala po stejné trase zpět. Vytrvalejší turisté pokračovali k Olešskému rybníku, odkud se vydali po modré turistické cestě přes Rabštejn zpět
do Markvartic.

O prvním letním víkendu roku 2018
jsme uspořádali druhý ročník akce
„Slunovrat na Trianglu“. Přestože termín byl letní, počasí bylo po předchozím dlouhém teplém období vysloveně listopadové - větrno, chladno
a deštivo. Proto nás těší, že se průběžně sešlo 25 - 30 účastníků, kteří se
dobře bavili.
Letos byli mezi účastníky tři muzikanti, takže akce měla i kvalitní hudební
doprovod. Nutno podotknout, že přístřešek výborně tlumil mírný hluk,
takže jsme zpěvem lesní zvěř nerušili.
Přestože jsme se díky povětrnostním
vlivům nedočkali pohledu na Slunce

Cyklotrasa přes Markvartice
Přes Markvartice jezdí v posledních
letech podél Bystré stále více cyklistů.
Z obce Veselé až do Benešova nad
Ploučnicí je možné, s výjimkou krátkého úseku na rozhraní Horních a Dolních Habartic, projet mimo hlavní silnici po kvalitních místních komunikacích, z nichž většina byla zrekonstruována po povodních v letech 20092010. Velkou výhodou této nenáročné trasy vedoucí hezkými zákoutími je
především to, že vede mimo frekventovanou silnici a tudíž je vhodná i pro
rodiny s dětmi. Na některých místech
mívají cyklisté problém s orientací, jak
dále pokračovat. Proto jsme se rozhodli usnadnit průjezd naší vesnicí
a vytipovali jsme místa, kde pro ne-

4

zapadající za obzor, akce se vydařila rozhodující je totiž příjemná společnost. Asi dvacet účastníků na vrcholové plošině přespalo, ráno jsme vše
uklidili a odešli se usušit a ohřát do
svých bydlišť.

znalé není vždy jasné, jak pokračovat.
Původně jsme chtěli dělat značky svépomocí, ale po dohodě s panem starostou jsme se rozhodli pro profesionální zajištění značení, které za naší
asistence provedli pracovníci firmy
WALI CZ. Trochu úsměvné je, že těsně
před komunálními volbami přišel
kdosi v Benešově n. Pl. S nápadem,
vybudovat cyklostezku z Benešova do
Č. Kamenice. Autora k tomu vedl zřejmě čirý populismus a především neznalost - pokud by někdy na kole tuto
trasu projel, zjistil by, že trasa již existuje. Stačí pouze vyznačit průjezd Habarticemi (mimo hlavní silnici) a z obce Veselé pokračovat přes Rabštejn
do Č. Kamenice.
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4. ročník
se na tom, že toto překrásné město se
jistě vyplatí navštívit opakovaně.

štejnově smrti v r. 1634 získali panství
Gallasové a po nich Clam-Gallasové,
kteří zde vládli až do 20. století.
Po prohlídce rozsáhlého zámku jsme
se naobědvali v příjemné hospůdce
„U Wéwody frídlantského“. Po obědě
jsme si v rychlosti prohlédli hlavní
náměstí, kterému dominuje budova
neorenesanční radnice. Poté jsme
vyrazili přes Polsko do saského města
Görlitz (Zhořelec), které je největším
městem Horní Lužice, jež byla v letech
1329 - 1635 součástí zemí České koruny. Hned za řekou Lužická Nisa se nachází polské město Zgorzelec, jež do
konce 2. světové války tvořilo východní předměstí. Görlitz je zároveň nejvýchodnějším německým městem.
Vzhledem k tomu, že za války nebylo

město výrazněji poškozeno, je zde
spousta historicky zajímavým staveb
ze všech období středoevropských
architektonických stylů. Je označováno za nejrozsáhlejší památkovou rezervaci v Německu. Jedinečné panorama učinilo z města populární lokaci
k natáčení filmů, např. Cesta kolem
světa za 80 dní, Hanebný pancharti
(oceněn Oscarem, hrál Brad Pitt), GoZ Heřmanic jsme přejeli do města Frý- ethe! nebo Grandhotel Budapešť, za
dlant, které bývá někdy uváděno jako který Görlitz získal v r. 2014 cenu
Frýdlant v Čechách. Do širokého po- „Evropská filmová lokalita desetiletí“.
vědomí vstoupil Frýdlant za vlády Al- Po právu tak bývá toto město také
brechta z Valdštejna, který panství označováno jako „Görliwood“. Při
získal během 30-leté války. V období zhruba dvouhodinové procházce měsValdštejnova panování město i okolí tem jsme si prohlédli nejvýznamnější
prožívalo velký hospodářský růst → objekty, např. Postplatz, Kaisertrutz,
obyvatelstvo mělo mnoho pracovních Schönhof (nejstarší renesanční dům
příležitostí, například při výrobě střel- v Německu), Rathaus, Peterskirche se
ného prachu nebo v papírně. Po Vald- „Slunečními varhanami“. Shodli jsme
Spolkový občasník TRIANGL Markvartice z.s.

Po krátkém přejezdu jsme zastavili na
fotozastávku u kolesového velkorypadla, které v letech 1971-1990 těžilo
hnědé uhlí v místním povrchovém
lomu, který končil až na jižním předměstí Görlitz. Za hodinu mohlo odtěžit až 4.000 m3 zeminy. Toto
„monstrum“ přitom obsluhovali pouze tři lidé. Dnes je na místě bývalého
hnědouhelného lomu jezero Berddorfersee, které vzniklo v rámci rekultivace během desetiletého napouštění

vodou, přiváděnou umělým kanálem
z Nisy. Jedná se o největší jezero
v Lužické pánvi - plocha je 4x větší než
u Máchova jezera. Mezi mnoha Čechy
je známo jako „ráj“ pro in-line bruslení. alší zastávkou byl klášter Marienthal, nejstarší nepřetržitě existující
konvent cisterciánek na německém
území. Založen byl roku 1234 českou
královnou Kunhutou Štaufskou za
podpory jejího manžela, krále Václava
I. Sice jsme si prohlédli pouze exteriéry, ale i tak jsme byli nadšeni krásou
tohoto místa neboť celý soubor klášterních budov byl v nedávné době
kompletně zrekonstruován.
Bohužel při prudkém výjezdu došlo
k poškození výfuku autobusu. Pan
řidič si s opravou za pomoci Martina
sice poradil, ale nečekané zpoždění
nás vedlo k rozhodnutí vynechat poslední cíl putování - Zittau. Do Markvartic jsme se vrátili unaveni, zato
plni dojmů v 21:45 hodin.
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Brigády
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(např. i dánská, lucemburská, německá, francouzská, španělská, portugalská, maltská, ...). Koncert zakončila
série českých koled. Po devadesáti
minutách úžasné hudby odcházeli
návštěvníci sice promrzlí, ale zato plni
dojmů z mimořádného hudebního
zážitku. Rozehřát a posílit se všichni
vystupující i diváci mohli na faře, kde

jsme připravili pohoštění - horké, slané i sladké. Vstupné na koncert bylo
stejně jako v minulých letech dobrovolné. Výtěžek letos věnujeme Nadaci
Dobrý anděl, která podporuje rodiny,
jež se dostaly do finanční tísně po
propuknutí onkologického nebo jiného závažného onemocnění u některého z členů rodiny.

číslo 7

Adventní koncert
V neděli 9. prosince jsme uspořádali
již popáté adventní koncert v kostele
sv. Martina. V letech 2014-2016 se
koncerty uskutečnily v ještě nedokončených prostorách a proběhly v trochu komornějším duchu - zpěvák doprovázen klávesistou. Každé z jejich
tří vystoupení bylo příjemným zpestřením předvánočního období. V minulém roce jsme do zrekonstruovaného kostela pozvali Kytlický chrámový
sbor, jehož vystoupení zanechalo ve
všech přítomných hluboký dojem.
Letos přijalo naše pozvání ústecké
pěvecké sdružení Bel Canto, vedené
prof. Janou Scholzeovou, která v minulosti působila i na místní ZŠ. Tímto
pěveckým sdružení během let prošlo i
mnoho lidí, kteří se posléze věnovali
zpěvu profesionálně. První tři písně
zazněly z kůru za doprovodu varhan,
další již sólistky (+ jeden zpěvák) souboru zazpívaly za doprovodu klavíru
v přední části kostela. Celkem zaznělo
více než dvacet vánočních písní v češtině z nejrůznějších částí Evropy

Návštěvní kniha
Abychom měli přehled, odkud jsou
turisté, kteří navštívili vrcholovou plošinu ve Vysokém lese, umístili jsme
zde koncem prosince 2015 návštěvní
knihu. Přesně o silvestrovském výšla-

pu 2018 jsme ji uzavřeli posledním
zápisem. V polovině ledna 2019 jsme
tedy do vrcholového přístřešku umístili druhou návštěvní knihu. Průběžně
jsme při listování zjišťovali, jak se zde
turistům líbí a odkud k nám přijeli. Za
tři roky navštívili toto místo turisté
nejen ze všech obcí v blízkém okolí
mezi Benešovem nad Ploučnicí a Čes-

kou Kamenicí, mezi Srbskou Kamenicí
a Žandovem, ale např. i z Děčína, Kamenického Šenova, Žandova, Dobkovic, Nového Boru, České Lípy, Varnsdorfu, Teplic, Ústí nad Labem, Nymburku, Prahy, Chebu, Českého Těšína,
Ostravy a Zlína. Jsme rádi, že si cestu
na vrchol našly zástupci nejrůznějších
věkových kategorií - od několikaměsíčních kojenců, přes předškoláky
z markvartické a bukovinské MŠ až po
seniory. Nejstarší byl podle zápisu 82letý turista. Některé děti se díky svým
maminkám dostaly na Triangl dokonce pár týdnů před svým narozením.
Kromě domácích sem zavítali i turisté
z SRN, USA, Austrálie a Nového Zélandu. Velmi nás těší kladné ohlasy návštěvníků, kteří byli vesměs nadšeni
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nejen krásnými výhledy, ale i vybudovaným zázemím a pořádkem v oblasti
vrcholové plošiny. Naše vesnice se
díky této lokalitě dostává do kladného
povědomí řady lidí, kteří ještě před
pár měsíci netušili, jak krásná oblast
se v okolí Markvartic nachází.
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4. ročník

Konec roku 2018
V prosinci každoročně pořádáme tři
akce pro veřejnost - kromě adventního koncertu také Vánoční zpívání
a Silvestrovský výšlap. Na Štědrý den
odpoledne se scházíme u kapličky
Panny Marie Prostřednice všech milostí a svatého Kryštofa k zazpívání
nejznámějších českých vánočních písniček. Po hudební části se zahřejeme
trochou svařáku, ochutnáme oplatky
a zapálíme prskavky. Také letos jsme
tuto akci pořádali společně s obcí.
Silvestrovský výšlap je vhodnou příležitostí protáhnout se a „vyvětrat“ po
vánočním lenošení a většinou nadměrné konzumaci spousty různých
dobrot. Nejen při tomto výšlapu, ale
při všech akcích, které zde pořádáme,
dbáme na to, aby se návštěvníci chovali ohleduplně k nejen k ostatním

přítomným, ale především ke stálým
obyvatelům lesa. Vždy po akci zkontrolujeme řádně uhašené ohniště,
pořádek na celé vrcholové oblasti
a odneseme odpadkové koše. Proto
nás mrzí opakované nemístné poznámky několika místních obyvatel
o nevhodnosti našich aktivit v této
oblasti. Na všechny návštěvníky opakovaně apelujeme (návštěvní kniha,
spolkový web a fb), aby se zde chovali
slušně, nehlučeli a dodržovali pravidla
chování v lese. Obecní les je veřejně
přístupný a opravdu nemůžeme za to,
když někdo např. o silvestrovském
večeru odsud vystřeluje pyrotechniku.
S podobným chováním rozhodně nesouhlasíme, ale bohužel to nemůžeme výrazněji ovlivnit.

Akce pro veřejnost v nejbližším období
První únorovou středu (6.2.) pořádáme od 18. hodin na sále Obecního
domu přednášku na téma „Národní
park České Švýcarsko“. Fotograf Václav Sojka při promítání svých fotografií provede přítomné místy více i méně známými z nedaleké velmi atraktivní oblasti. Vstupné dobrovolné.

zájmu co nejdříve kontaktovat kohokoliv z členů Trianglu nebo domluvit
se přímo na tel. 604 210 287.

Na Velikonoční pondělí (22.dubna)
vyrážíme pěšky na Triangl, 1.května
pojedeme na cyklovýlet - trasa bude
upřesněna později.

V sobotu 2.března pořádáme od
20:00 hodin již popáté Masopustní
zábavu, kterou zahájí průvod masek
za doprovodu masopustní kapely.
Typické
masopustní
pochutiny
(masné i sladké) budou opět připraveny ve dvou stáncích. Pro zájemce
bude připravena tombola s hodnotnými cenami. Z důvodu dostatečného
pohodlí přítomných nebudeme ani
letos prodávat více lístků, než je kapacita sálu. Proto je nutné v případě
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