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Jak to všechno začalo?
v zimě 2014/2015 byl zastupitelstvem obce Velké Svatoňovice schválen a zařazen do
strategického plánu rozvoje obce záměr obnovy návsi v Markoušovicích.
V červnu 2015 zachytil náš všímavý a aktivní spoluobčan Jakub Kubját (krátce přistěhovaný
z Valach) informaci o zveřejnění a vypsání grantu na vytváření veřejných prostranství, vytvoření
projektového týmu, který na základě pracovních schůzek vypracuje žádost o finanční grant na
obnovu návsi.
Tento záměr měli již v minulosti v plánu pan Zdeněk Štěpán s Jardou Kašparem, a tak proběhla první
neoficiální schůzka nad pivem o tom, jestli mají pánové stále ještě chuť se do obnovení návsi pustit a
spolu s mladšími sousedy a spoluobčany obnovit nejen náves, ale i rozdmýchat život ve své obci.
Jakub Kubját spolu s Ivou Bolehovskou se tedy stali za podpory pana Štěpána a Kašpara „prvotním
projektovým týmem“ a s podporou tehdejšího starosty pana Radka Posdieny, který dal budoucímu
projektu oficiální požehnání. V tichosti spolu tito dva mladí nadšenci zpracovali a 30.6.2015 podali
žádost o grant ve výši 300.000 Kč na projekt Obnova návsi v Markoušovicích do programu Místo kde
žijeme od Nadace VIA. O grant soutěžilo 34 žadatelů z celé ČR.
3.8.2015 - z Nadace VIA přichází projektovému týmu informace, kterou obdržel a s radostí převzal
pan Kubját, a to že se projekt Obnova návsi v Markoušovicích probojoval mezi 12 finalistů, které
navštíví pracovníci nadace a porota následně vybere 5 vítězných projektů, které finančně podpoří .
18.8.2015 navštívili pracovníci Nadace VIA naší obec, sešli se s projektovým týmem rozšířeným o
přizvané Jardu Kašpara , Zdeňka Štěpána a Edu Kočích. Nejprve podiskutovali s touto skupinou, poté
si obhlédli místa projektu a jako závěr své návštěvy se prošli vesnicí a podiskutovali s náhodnými
občany. A týmu nezbývalo než čekat jak vše dopadne.
Přesto, že nebyly ještě oficiálně zveřejněny výsledky byli zástupci týmu pozvání ve dnech
19.-20.9.2015 - na první 2 denní seminář pro úspěšné žadatele o grant, což mnohé napovědělo!!!
Semináře se zúčastnili Jarda Kašpar a Zdeněk Štěpánk a ti přijeli plni optimismu a pozitivních
myšlenek, které začaly šířit kolem sebe.
21.9.2015 - oficiální tisková zpráva s uvedením jmen 5 vítězných projektů, mezi nimiž je také
Obnova návsi v Markoušovicích! Projekt získal podporu 300.000 Kč od Nadace VIA z programu
Místo kde žijeme, jehož generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o. a partnerem
Hornbach.

A to byl tedy začátek.
Byla nám přidělena konzultantka od nadace VIA ing. Eva Klápšťová a malý
projektový tým začal oslovovat spoluobčany, spolky i kamarády a postupně
začal vytvářet širší, a doufejme že to nezakřiknu, přípravný a realizační tým.

Začaly schůzky týmu
23.září 2015
Scházíme se ještě v našem malém týmu.
Jarda se Zdeňkem nás seznámili se svými postřehy ze semináře VIA a nově příchozím i
představili náš projekt, včetně toho co to asi obnáší. Někteří jsme (poznamenaní dřívější
dobou a běžnou dosud používanou praxí) na to koukali nedůvěřivě. Přes to se domlouváme
koho oslovit, aby se k nám do týmu přidal. Padají konkrétní jména i spolky, které by mohly
vyslat své zástupce. Jací jsme "agitátoři" se ukáže na další schůzce, kterou jsme svolali na
7.října 2015
a byli jsme úspěšní prakticky nikdo z oslovených ani spolků nám účast v týmu neodmítl a tak
jsme již silný tým.
Jarda Kašpar, Zdeněk Štěpán, Radek Posdiena, Eduard Kočí, Iva Bolehovská, Jakub Kubját,
Josef Dvořák, Miloš Haase, Karolína Kárníková, Eva Nývltová, Jana Švehlová, Dita Seidlová,
Adolf Těžký, Jiří Laštovička, Luboš Lautsch, Klára Lantová.
Vzájemně jsme se v týmu představili. Neplatí totiž, že se na malé vsi všichni známe. A to je
to, co chceme také pomocí našeho projektu změnit!
Zdeněk pro nově příchozí řekl vše dosud známé o projektu a zopakoval poznatky ze
semináře. Přes to, že se opět projevily hlasy a jak bude ta náves vypadat, neměli bychom
připravit nějaký návrh, nad kterým budeme diskutovat??? atd. Bylo vše zamítnuto s tím, že
se všeho dočkáme.
Zatím jsme si "pouze" rozdělili role v týmu. Za vedoucího byl jednomyslně zvolen Jarda
Kašpar. Ten tedy svolal další schůzku na 19.10.2015 s tím, že přijede nám přidělená
konzultantka od VIA ing. Eva Klápšťová, která jak řekl nás provede pro nás nezvyklým
projektem.
19. října 2015
Přijela naše milá konzultantka Eva a sešla se s námi - dá se říci širokým týmem. Vzájemně
jsme se představili. Jarda Evě oznámil, jak jsme si rozdělili role v týmu a pak jsme začali
probírat co kdy a jak. Opět se zvláště u starších projevily snahy připravit nějaký konkrétní
návrh a nad ním diskutovat.
Trochu nás z tohoto stavu vyvedla naše Konzultantka Eva, ale u některých červíček nedůvěry
stále hlodá. Eva převedla naší pozornost na to co je skutečně důležité.
V prvé řadě vybrat vhodného a schopného architekta, který bude připraven naše představy
ztvárnit do projektu. A tak se před námi objevil skutečný, hmatatelný úkol – oslovit (pokud
máme) známé architekty.
Pod vedením Evy jsme probrali i další postup příprav a harmonogram celého projektu. Část z
nás by stále hned ráda věděla, jak to bude vypadat a co na návsi uděláme. Opět nás
usměrnila Eva, ať se dáme do klidu a své představy a podněty necháme na první setkání s
veřejností, které jsme stanovili na 16. ledna 2016. A je tu náš první konečně konkrétní cíl.

Připravit toto setkání.

Pepa dostal za úkol propagovat nás i na veřejnosti. Za přizvání Jardy se sešel s redaktorem
Krkonošského deníku a tak o nás dne 2.11.2015 psal regionální deník.

Nadace věří Markoušovicím
Markoušovice - Místní část Velkých Svatoňovic se stala příjemcem nevšedního daru, který má
pomoci ke stmelení obyvatelstva.
Zdroj: http://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/nadace-veri-markousovicim-

Jako dílčí krok jsme přijali úkol pozvat na naše další setkání i zájemce ze strany občanů na
4.11.2015, kde bychom si vyzkoušeli setkání s občany v menším měřítku. Rozhodli jsme se
oslovit občany pomocí letáku, který připravila Dita a Eva Nývltová je roznesla do schránek.
4. listopadu 2015
Opět přijela naše konzultantka Eva. Jarda zařídil, že jeho žena Nina připravila i občerstvení,
kterým nás i přítomné občany překvapila.
Celé jednání s veřejností (bylo nás tam tentokráte téměř třicet) prováděla naštěstí naše
konzultantka Eva. My bychom z toho asi měli „oči na vrch hlavy“ a nevěděli, jak se dobrat cíle
- tvoření nějakého prostoru.
V praxi jsme tedy viděli, jak se tvoří po novu projekt. A bylo nám jasnější, proč si máme své
představy nechat i nadále pro sebe.
Poté již v kruhu našeho týmu jsme se seznámily s přihlášenými architekty. Bylo rozhodnuto,
že Kuba připraví dopis, který všem rozešle, abychom mohli 18. listopadu provést výběr pro
užší kolo.
Zároveň jsme stanovili některé pevné termíny, aby s nimi všichni počítali.
A tak je nám všem jasné, že:
- 2.12.2015 vybereme architekta projektu
- 6.1.2016 budeme připravovat první setkání s veřejností
- 16.1.2016 proběhne první setkání s veřejností
- 5.3.2016 proběhne druhé setkání s veřejností
K propagaci projektu návsi jsme se rozhodli využít i akci Rozsvícení vánočního stromu.
Dohodli jsme se, že na akci promluví Radek Pozdiena - starosta a člen našeho týmu a Dita, že
připraví leták s pozváním na první setkání s veřejností, který se bude rozdávat přítomným.
18.listopadu 2015
Další schůzka za přítomnosti naší konzultantky Evy. Hlavním úkolem bylo vybrat z
přihlášených architektů ty, kteří postoupí do druhého kola a budou pozváni k osobním
rozhovorům. Vybíraly jsme ze sedmi navržených adeptů na základě referencí, zkušeností i
zaslaných materiálů, kterými se měli přihlášení architekti představit a prezentovat. Tento
výběr probíhal formou e-mailové komunikace a telefonických rozhovorů.
Do dalšího kola byli vybráni architekti:

Petra Loffelmannová, Jan Veisser a Martin Wedell
Jejich pozvání na 2.12.2015 zajistí naše konzultantka Eva.
Klára nám ukázala návrhy LOGA návsi a hned začala široká a ohnivá diskuse o tom, které je
to pravé. Zase se ukázalo, že čím více návrhů tím těžší výběr. Nakonec jsme se dohodli, že
Klára návrhy upraví a dva představí na další schůzce 2.12. Tam se definitivně rozhodne.
Pak jsem si již rozdělovali úkoly pro přípravu prvního setkání s veřejností.
V mezičase tohoto období absolvovali dva členové našeho výkonného týmu (Iva Bolehovská
a Jakub Kubját) další tematické školení organizované dárcovskou Nadací VIA. Byl to velmi
zajímavý a obohacující dvoudenní seminář v Jindřichově Hradci na téma fundrasing a zdroje.
Informace zde získané budou moci členové týmu prakticky využít především ve vztahu
k obnovení návsi a na jednom z dalších setkání s týmem se na tohle téma bude ještě
obšírněji hovořit.
2.prosince 2015
Sešli jsme se s vybranými architekty, kteří nám představili své dřívější projekty a vyjádřili i
vztah k našemu projektu. Nakonec jsme se dohodli, že nejvhodnějším architektem pro náš
projekt bude Petra Loffelmannová. Tu pozveme ke spolupráci a ostatním poděkujeme za
zájem a možná, že využijeme jejich práci při provádění celého projektu.
Klára přinesla dva nové návrhy LOGA. Opět se rozproudila diskuse, které je lepší. Chtěli
jsme ukázat opět i ty původní a kdybychom nepotřebovali rozhodnout, které přijmeme asi
bychom diskutovali ještě několik týdnů.
Usměrnila nás Dita, která přinesla návrh letáku pro veřejnost, který chceme rozdávat při
rozsvěcení Vánočního stromu 12.12.2015. Chybělo jí na něm "pouze" LOGO. A tak bylo
nezbytné rozhodnout dnes. Nakonec jsme hlasováním rozhodli a bylo to.
Další pracovní setkání týmu jsme si naplánovali na 6.1.2016, kde budeme připravovat naše
prvním setkání s veřejností. Zároveň jsem si řekli, jak využijeme k podpoře našeho projektu
rozsvěcení Vánočního stromu. Je potěšující, že část členů týmu napomáhá i při organizování
této veřejné akce.
Podpůrná akce Rozsvícení Vánočního
stromu 12.prosince 2015
Celou akci připravilo Mraveniště z.s. za
podpory obce a pomoci místních spolků
Českého červeného kříže a Sokola.
Bylo to krásné odpoledne, kde místní děti
pod vedením Petra Lanty zahrály divadlo
na motivy Sbírky Kytice od K.J.Erbena pod
názvem Štědrý večer. (Divadelní
představení místních občanů, v tomto
případě markoušovických dětí, proběhlo
zmiňuji a podtrhuji po 57 letech!!!) Poté
nám zazpívala Lenka Lautschová za
doprovodu trubačů Koletovy hudby ze
Rtyně Vánoční koledy a po samotném

rozsvícení Vánočního stromu, u kterého promluvil Radek Posdiena i o našem projektu a
pozval občany na první setkání, zazpíval pěvecký sbor Českobratrské církve evangelické
Colaudemus z Trutnova za řízení pana Ondřeje Němečka.

Celou akci doprovázel Jarmak rukodělných výrobků.
Pří příchodu na divadlo i při celé akci jsme rozdávali pozvánky na první setkání s veřejností 16.ledna.
Na jarmark připravila Iva s Klárou a jejich kamarádkami svícny s logem návsi.
Celé odpoledne provázel Pepa a také napsal článek do Krkonošského deníku a pro nadaci VIA.

Rok 2016
6. ledna 2016
přišel nový rok, Tři králové a s nimi první schůzka týmy v roce 2016.
Eva vybrala Kubu, Ivu, Káču a Kláru za vedoucí jednotlivých skupin při prvním setkání s
veřejností, které bude 16.1.2016.
Pak jsme si rozdělili úkoly pro přípravu setkání.
Áda s Edou a Klárou připraví panely z historie obce, Pepa se Zdeňkem a kluky připraví prostor
tělocvičny pro setkání.
Dita připraví letáky a Evička je roznese do schránek. Radek zajistí vyhlášení rozhlasem.
V průběhu jednání jsme si prohlíželi kroniky a fotoalba, které přinesli zástupci spolků nebo je
poslali po členech týmu.
Všichni jsme natěšeni jak to dopadne a kolik lidí vlastně přijde.
16.ledna - 1. setkání s veřejností
Den předem - v pátek 15.1.2016 připravili Adolf, Eda, Karolína a Pepa výstavku z historie a
života obce na panely, které zajistil Radek. Práci pomohla dokončit Klára. V sobotu
dopoledne Eda, Zdeněk, Pepa, Evička a Luboš připravili sál tělocvičny na setkání. Ozvučení
zajistil Radek a Nina za přispění dalších zajistila Občerstvení. Vše bylo nachystáno a nastal
okamžik pravdy.
Na setkání přišlo více než 80 občanů a občanek prakticky z celé obce. Podle zákresu přišli
obyvatelé od jednoho konce k druhému a to je mezi nimi vzdálenost cca 4 km.
Všechny přivítal Jarda. Vedle místních se zúčastnili i zástupci VIA a krajský zastupitel za KDUČSL ing. Vladimír Derner a námi vybraná projektantka ing.arch. Petra Loffemannová. Pak
Adolf seznámil s historií obce, která doplnila nainstalovanou výstavku. Poté převzala slovo
Eva a seznámila s průběhem odpoledne. Za vedení facilitátorů -Ivy, Karolíny, Dity, Kláry a
Kuby - probíhala na 5-ti pracovištích diskuse o charakteru, kladech a záporech prostoru a o
tom co by na nové návsi lidé chtěli mít. Výsledky se rozvěšovaly na stěny tělocvičny, aby je
mohli vidět všichni a tak i konfrontovat své názory s ostatními.
Závěrem setkání jednotliví facilitátoři podtrhli ty nejvýraznější body z projednávaných
otázek na jednotlivých pracovištích. Po té se přípravný tým sešel s architektkou a dohadoval
další postup. Shrnutí výsledků z ankety, které na sebe vzal Zdeněk. Zpracovat statistiku pro
architektku, které za pomoci Evy udělá Karolína. Pepa napíše a dá ke konzultaci články do
novin a pro VIA. Po konzultaci zajistí jejich předání a zveřejnění. Na VIA odešle Kuba. Do
Krkonošského deníku a do zpravodaje obce zašle Pepa.

Krásné a pro
nás i
"překvapivé"
odpoledne
zakončilo
posezení s
hudbou a
tancem. Které
sice nebylo s
tak velkou
účastí jako to
pracovní
setkání
odpoledne, ale
všichni
přítomní si jej
plně užili.
Na doplnění
článek v
Krkonošských
novinách vyšel
20.ledna.

10. února2016
další schůzka přípravně realizačního týmu.
Zhodnotili jsme si splnění úkolů od setkání s veřejností. Poděkování Karolíně za shrnutí
výsledků setkání do podkladů pro architektku. Ta již zajisté pracuje na variantách ztvárnění
naší návsi. Nutno ještě dotáhnout smluvní vztah s ní, což dostala za úkol Iva s Radkem.
Poté jsme projednali termíny dalšího postupu.
Hlavní bude druhé setkání s veřejností 5.března, kde naše architektka Petra představí
varianty ztvárnění návsi. K variantám bude opět veřejná diskuse po pracovištích. Povedou ji
již osvědčení facilitátoři. Pouze Ditu nahradí asi Luboš.
K tomu ještě pár praktických úkolů jako, kdo připraví sál, občerstevní, technické zajištění a
pod. Máme však již zkušenosti z prvního setkání, tak to nebude problém.
Probrali jsme i co po druhém setkání a jak informovat občany. Postup bude stejný jako u
prvního setkání a tak začínáme věřit, že se vše podaří.
Při jednání nás vyzval Adolf Těžký ke schůzce 17.února, která sice přímo nesouvisí s naší
návsí, ale je důležitá. Jedná se o to, že od roku 2011 není vedena kronika obce a tak nás Adolf
vyzval, abychom shromáždili všichni co víme o událostech od té doby a dali do hromady
chybějící období. Zároveň nás vyzval, abychom oslovili i ostatní co k tomu mají co říci. Je
vidět, že nás náves spojuje a chce promlouvat do všech stránek života v naší obci.
Vzhledem k tomu, že Luboš nemůže na školení k organizování brigád, bylo rozhodnuto, že se
školení zúčastní Karolína s Pepou. Ti úkol přijali.

5. března - Druhé setkání s veřejností
Jak jsme se dohodli tak se v sobotu ráno sešli Jarda, Eda, Pepa, Zdeněk, Luboš, Karolína a
Kuba. Dita za sebe poslal Davida a přišel i Pepa Neuman ml., aby připravili tělocvičnu na
druhé setkání s veřejností. Radek ač se omluvil, zajistil ozvučení a projekční plátno, Evička
Nývltová se také omluvila, ale zajistila jak slíbila roznos letáků.
A již jsme očekávali jak to vše dopadne. Odpoledne začalo schůzkou facilitátorů, tedy Ivy,
Kláry, Karolíny, Kuby a Luboše, s naší konzultantkou Evou.
O občerstvení se opět jako základ postarala Nina, ale zvýšil se i počet přispívatelů ze strany
obyvatel.
O přivítání přicházejících a jejich prezentaci se opět starala Nina s Pepou. I když tentokráte
přišlo méně lidí, opět se jich sešlo více než padesát.
Celé setkání zahájil Jarda. Po té jej pozdravil místostarosta obce pan Martinec. A pak se řízení
ujala Eva. Naše architektka Petra představila své dva návrhy a poukázala na některé detaily a
jejich funkci. A
nastala opět
práce našich
facilitátorů. Ti
vedli diskuse u
jednotlivých
pracovišť. Opět
se posuzovalo
co se líbí a co
ne, co tam být
nemusí a co
chybí. Vše bylo
zapsáno a
vyvěšeno na
stěny. Pak
jednotliví
facilitátoři
shrnuli výsledky
diskusí u svých
pracovišť. A
došlo na
bodování s čím
souhlasím a s
čím ne, které
poslouží naší
architektce jako
podklad pro
zpracování konečné varianty návrhu naší návsi. Výsledky opět zpracují Karolína se Zdeňkem.
Naše pracovní odpoledně plynně přešlo v zábavný večer s hudbou, při kterém místní Sokol
předal prostřednictvím Karolíny a Jardy Kárníkových kytičku a malý dárek všem přítomným
ženám k MDŽ.
Celé setkání jsme zakončili v neděli úklidem tělocvičny a zpracováváním dat.

12.března 2016 se Karolína s Pepou zúčastnili dalšího semináře VIA, tentokráte k
organizování brigád. Své poznatky a postřehy předají týmu na další schůzce.
Dále Radek zařídil, aby v rámci kácení zeleně v době vegetačního klidu byly poraženy tůje v
prostoru č.2 naší návsi. K tomu
Pepa se Zdeňkem a Jožkou
Neumanem st. udělali dne
22.března 2016 první brigádu při
které vyřezali starý železný plot jak
pod tůjemi, tak na mezi kolem
silnice. Na chvíli přišel i Kuba a tak
je při práci vyfotil.

31.března 2016
Přijela Petra a představila architektonickou studii projektu Náves Markoušovice. Začala
široká debata o tom co můžeme
udělat hned a co později a jak.
Došli jsme k závěru, že teď toho
moc nejde. Petra bude muset se
studií na stavební úřad do Rtyně
a podle požadavků připravit
prováděcí projekt. My můžeme
pokračovat v úklidu po pokácení
tůjí. Tak jsme se dohodli, že
16.dubna se při úklidu obce
pokusíme odstranit pařezy a
pokud to bude potřeba, tak
podezdívku pod starým plotem.
Zdeněk k tomu dohodne malý
bagřík a dozor zajistí Pepa.
Klára slíbila do 29.dubna udělat 3D model návsi, který s celou studií budeme prezentovat
dne 30.dubna od 10:00 do 16:00 u důchodců pro zájemce z řad veřejnosti. K tomu se
sejdeme 27. dubna k přípravě prezentace. Dita připraví letáčky k propagaci prezentačního
dne. Radek Zajistí vyhlášení v obecním rozhlasu.
16.dubna 2016
V rámci akce ukliďme Česko jsem se i my připojili
přípravou prostoru pod budoucí dětské hřiště. Za
pomoci techniky pana Karla Hofmana jsme vykopali
pařezy po tůjích. Brigády se zúčastnil Jarda, Eda a
Pepa. Jeden pařez jsme museli nechat pro zcela ruční
vykopání. Je pod ním z největší pravděpodobností
elektrický kabel pro připojení školy.
A tak se do něj dali Zdeněk s Pepou a vykopali jej.

27. dubna 2016
Tým se sešel s Petrou, aby probral stav příprav projektu a jeho projednávání na úřadech.
Petra seznámila s postupem na stavebním úřadu ve Rtyni. Celý projekt bude schvalován na
ohlášení stavby. Je nutno dodat stanoviska dotčených subjektů. V nejbližší době Petra vše
projedná na úřadech v Trutnově a postoupí dále. Nejsložitější se jeví stav okolo
zatrubkovaného potoka, kde bude vyjádření patrně trvat nejdéle. Přesto vyjádřila naději, že
vše by mohlo být projednáno do konce května. To trochu zpochybnil Miloš, ale nechce nám
brát optimismus. Z toho vyplývá, že v současné době můžeme provádět další přípravné práce
jako zajišťování potřebného materiálu, další technický úklid prostoru u tělocvičny a shánění
dalších potenciálních partnerů. Klára oznámila, že má dokončený model návsi, který schne a
bude prezentován v sobotu na oznámené veřejné prezentaci. K ní Dita opět připravila letáky,
které roznesla do domácností Evička a zároveň byly vyvěšeny na veřejných vývěskách.
Rozdělili jsme si směny u prezentace a dohodli závěrečný postup přípravy prezentace.
Službu budou mít postupně Karolína se Zdeňkem, Evička s Pepou a Kuba s Lubošem.
V pátek Kuba zajistí převoz modelu a spolu s dalšími připraví prostor prezentace.
Dále Kuba s Ivou seznámili tým s předpokládaným potenciálem zdrojů pro naši náves a s
možným přístupem jeho využívání. Požádali všechny o aktivní přístup a podporu v získávání
podpory naší návsi.
V závěru jsme prodiskutovali další přípravné práce. Požádali Adolfa s Edou, aby se zamysleli
nad možným obsahem orientačních a informačních panelů. Adolf řekl, že něco připraví a pak
svolá malou pracovní schůzku na jejich projednání a přípravu pro projednání v týmu.
30. dubna 2016

Proběhla prezentace návrhu návsi. Kuba se
Zdeňkem přivezli od Kláry model, Pepa připravil
jednotlivé názorniny z dosavadních jednání a vše
společně s Edou a Karolínou nainstalovali.
Dá se při vší skromnosti říci , že se prezentace
setkala se zájmem. Celkem přišlo 59 návštěvníků.
Všichni vyslovovali souhlas s modelem a zároveň
otázku, kdy se konečně začne, že by přišli i pomoci.
Všem bylo vysvětleno, že probíhá schvalovací
proces na jednotlivých orgánech státní správy, který
zajišťuje naše projektantka Petra.
Je nutno podotknout, že nechceme žádnou akci, která by nebyla v souladu s prováděcími
předpisy pro stavby.
Začátkem května se vzdal funkce starosty obce Radek Pozdiena. Ve funkci jej nahradil
Zdeněk Štěpán. Věříme, že Radek zůstane i přes to členem našeho týmu. Je pro nás
příhodné, že jeho funkci převzal také člen našeho týmu. Tím by tato změna neměla mít
negativní dopad do naší další práce.
Zároveň v tomto období Zdeněk zajistil odkrytí staré cisterny, která v prvopočátku sloužila
pro zachycení odpadu z tělocvičny než se vybudovala čistička.
Luboš zajistil vyříznutí otvoru ve vrchní části, aby mohla být cisterna postupně zasypána a
nehrozilo nikdy v budoucnu propadnutí se do ní. Otvory řádně zajistil Kuba, aby do nich
nikdo do doby zasypání nespadl.
Z toho je vidět, že i přes probíhající proces schvalování projektu můžeme a zajišťujeme další
přípravné práce.

2.června 2016
Opět se sešel přípravně realizační tým. Projednal návrh obsahu jednotlivých panelů a
členové dostali domácí úkol - zamyslet se nad návrhem a připravit doplnění jednotlivých
panelů. Dále jsme projednali stav schvalování projektu. Chybí již pouze dílčí vyjádření od
komunikací a vynětí z půdního fondu. Je reálné, abychom měli ke konci června vše schválené
a dali se do plné práce.
Zdeněk zajistil po dohodě s Klárou a Lesy Č.R. vybrání kamenů pro budoucí amfiteátr. Máme
je již sloužené vedle prostoru budoucí návsi.
Při konečném schvalování projektu se z ničeho nic objevila komplikace s kterou nikdo
nepočítal, a to územní plán obce, kde je prostor naší budoucí návsi zanesen jako parkoviště.
Ihned se dali do práce Zdeněk s Milošem a Petrou, aby naplnili literu územního plánu a
zároveň udrželi projekt návsi. Vše posoudíme na další schůzce plánované na 28.červen.
28.června 2016
Původně jsme chtěli projednat brigády na návsi. Ale vzhledem k výše popsané komplikaci
jsme projednávali úpravy plánu a stav jeho dalšího schvalování.
Komplikace se jeví jako zvládnutá, pouze čas se nám krátí. Nebudeme moci plně začít v
červenci, ale asi až v srpnu.
Přesto neházíme flintu do žita a dohodli jsme si další možný postup prací. Petra dokončí
podklady pro možné poptávky firem na realizaci altánu a doplní požadované změny do
projektu a předá je ke schválení. Schvalovací proces se pokusí ovlivňovat Miloš.
8.července byla u Jardy vcelku velká sešlost. Přišli Jaroslav Kašpar, Eduard Kočí, Zdeněk Štěpán,
Karolína Kárníková, Klára Lantová, Adolf Těžký, Miloš Haase, Luboš Lautsch. Projednali stav příprav
a postupu schvalování dokumentace k územnímu souhlasu. Vše se nějak zadrhává. Posoudili
stav poptávky na stavbu altánu a další práce se dřevem. Přihlásili se REST,Učiliště Trutnov a
GOS. Zároveň Miloš oznámil, že není schopen dle dodaných podkladů vytyčit
předpokládanou pokládku kabelů v prostoru budoucích výkopů pro Elektrickou a vodovodní
přípojku do altánu. Proto pozval odborníky z Radvanic, kteří nám kabely zaměří. Po zaměření
dohodneme možný termín brigády na výkopy a položení přípojek.
Vedle toho budeme zasypávat starou cisternu, abychom mohli dokončit úpravu prostoru u
tělocvičny. První fázi zajistí 9.července Pepa s Lubošem Richtrem a uklidí betony ze starého
plotu a stavební suť složenou u tělocvičny. Zasypávání bude pokračovat z bouracích prací ve
škole v rámci její přípravy na nový školní rok pro MŠ a ZŠ Mraveniště.
Nedá se říci, že bychom nic nedělali. Jsme však nuceni čekat na schválení našich plánů a
vydání územního rozhodnutí. Tak provádíme alespoň dílčí práce. Pepa s Lubošem Richtrem
uklidili prostor u tělocvičny od stavební sutě a započali se zasypáváním odkryté cisterny.
Pomáháme i při rekonstrukci školy pro potřebu spolku Mraveniště, který zde bude od září
otvírat školu a školku. dochází k bourání vestavěných příček, které byly vestavěny při
dřívějším využívání. Suť opět končí v cisterně.
27. července 2016
se sešel přípravný tým. Zhodnotil dosavadní průběh prací, čerpání finančních prostředků a
stav schvalování dokumentů. Blíží se jejich schválení a tak jsme naplánovali další postup.
Miloš zajistí vytyčení prostoru a jeho hrubou modelaci.
Podle postupu prací se budou plánovat brigády. Bylo dohodnuto letos dokončit altán a
hlediště.
Prostor u tělocvičny pouze zarovnat po zavezení cisterny a připravit na práce v příštím roce.
Zároveň pracovat na přípravě informačních tabulí.

2. srpna je ten den s velkým D.
Přišlo uzemní rozhodnutí schvalující plán nové podoby naší návsi.

Miloš a Zdeněk
se dali hned do
práce a zajistili
pana Vyhlída na
provedení
hrubých
zemních prací.
Ten se svou
firmou provedl
ve dnech 10.12.8. hrubou
modelaci
terénu.
Následně
proběhla přes Emailovou poštu diskuse jak dál a tak vedoucí týmu Jarda svolal mimořádnou schůzku na
čtvrtek 25.8.2016
25.srpna 2016
jsme se sešli k projednání dalšího postupu prací, jak skloubit dodavatelskou činnost s
činností brigádní, která je u komunitního projektu jednou ze základních složek.
Bylo dojednáno, že vzhledem k pokročilému termínu, ale i stavu terénu se zadá kompletní
příprava základových pasů pro altán a zvoničku panu Vyhlídovi. Miloš s pomocníky provede v
pátek 26.8. zaměření a vytyčení stavby.
Stavbu kamenné sedací zdi bylo doporučeno také zadat panu Vyhlídovi, ale zároveň se
poptat členy přípravného týmu na konkurenci a cenové nabídky za tuto práci.
Hlavní brigády pak tým vidí v přípravě a provedení opláštění altánu. Jeho konstrukci a
přípravu ostatních dřevěných prvků zajistí učiliště Trutnov v druhé polovině září. Pak musíme
nastoupit my. Provést nátěry a následnou montáž opláštění.
Na nás bude i konečná úprava terénu kolem altánu po jejím hrubém provedení mechanizací.
Jarda dále seznámil s nabídkou zahradnictví na dodání dřevin pro výsadbu. Vyzval ostatní, že
rozešle soupis dřevin a kdo má možnost ať osloví i jiné dodavatele s cenovou nabídkou.
Výsadbu bychom provedli pod odborným dohledem brigádně.
Ukázalo se, že i přes dodavatelské práce bude na brigády dostatek prostoru.
26.srpna se Jarda s Pepou sešli s potenciálním dodavatelem informačních tabulí. Projednali s
ním naše představy a on slíbil zaslat cenové nabídky na jednotlivé práce. Na nás bude
dokončit obsahovou přípravu pro jednotlivé tabule. Instalaci provedeme patrně až na jaře
příštího roku.
Zároveň tento den Miloš s Jardou a Pepou provedli zaměření a vytyčení základů pod altán a
zvoničku.
30.srpna přijel pan Vyhlíd a vyhrabal základy pro altán a zvoničku. David Šrůtek zajistil
položení zemnícího pásku.

Druhý den na to - 31.srpna nastoupila brigáda Jarda Kašpar, Jarda Kárník, Kuba Kubjat, Pepa
Dvořák a

Luboš Richter a malý Štěpánek Kubjátů a pod odborným vedením pana Vyhlída zalili
základové pasy betonem. Odpoledne měl Kuba přivézt svařenou konstrukci, která ponese
zvoničku. Přivezl však pouze samostatné U profily, a tak ráno jeli Kuba a Pepa opět do dílny s
přesnými pokyny na svaření.

A jak jinak zůstalo na nich i zabetonování celé nosné konstrukce pod zvoničku. Snad se
povedlo.

6.září 2016
Sešli jsme se k posouzení nabídek na zhotovení Altánu a zvoničky a k projednání dalšího
postupu.
Jarda seznámil s došlou cenovou nabídkou od učiliště s tím, že se mu zdá vysoká cena za
práci. S tím souhlasili i další. Luboš dostal úkol projednat rozpoložkování nabídky, zda
bychom nemohli něco udělat svépomocí a tak docílit nižší cenu. Všichni dostali úkol rozeslat
poptávku i dalším firmám.
Nadnesli jsme i katastrofický scénář, že pokud se nedohodnem na přijatelné ceně odložíme
výstavbu altánu na příští rok, ale doopravdy v krajní nouzi.
Dále jsme se dohodli na dalším postupu. Prvním úkolem je položení vodovodní a elektro
přípojky. Miloš na místě vytyčil trasu položení. Dita sdělila, že se poptá na možnost přeříznutí
asfaltu pro překop.
Jako důležitý termín jsme stanovili den prvního otevření návsi na 28.říjen letošního roku.
Miloš dohodne a panem Vyhlídem
postavení amfiteátru.
14.září nám přeřízli silnici pro překop a
Jarda svolal na 15.září v 7:00 brigádu na
položení přípojek.
Ráno se skutečně sešli Jarda Kašpar a
Pepa Dvořák a přijel Karel Hofman s
bagříkem . Nejprve uklidil
odkrytou a dnes již zasypanou nádrž. Poté
se

dal do hrabání výkopu pro položení přípojek.

Přišel i Jarda Kárník. Některé části jsme museli dokopávat ručně. Důvodem byly prostupy
nebo nebezpečí položených kabelů různých sítí. Chvilku přišel i Kuba Kubjat a Zdeněk Štěpán.
Vše se dařilo. Hadici na vodu jsme měli od Luboše Lautsche a chráničku a elektrický kabel
přivezl David Šrůtek.
Vše se dařilo. K závěru přijel i Luboš Lautsch. Kolem 16:00 jsme měli hotovo a uklizeno.
Život běží a s ním změny každý den. proto jsme se museli opět sejít a posoudit nabídky na
zhotovení altánu.
20.září 2016 na mimořádné schůzce jsme posoudili cenové nabídky na zhotovení altánu a
zvoničky a nastalo velké dilema. Postavit altán a zvoničku letos za méně příznivých cenových
podmínek nebo počkat do příštího roku a ušetřit. Vše rozhodla Dita svým návrhem postavit
jen zvoničku a altán nechat na příští rok. Všichni souhlasili. Na otevření bude zvonička a
terénní úpravy včetně amfiteátru a výsadby zeleně. Termín měnit nebudeme. Dita také do
příští schůzky připraví návrh letáčku na adopci stromů a brigádu, abychom je mohli včas
rozdat po obci.
Jarda sehnal modřínové klády a tyčovinu a tak jsme postupně nastupovali na loupací brigádu.
Začal to Jarda s Pepou, přidala se Iva a pak Kuba. Práci si vyzkoušela i nejmladší generace.
27.září 2016
jsme se sešli na řádné schůzce týmu.
Jarda oznámil, že zadal zhotovení zvoničky učňům. Projednal se starostou Petrem Martincem
instalaci zvonu. Při jednání bylo navrženo proti původnímu záměru zvoničku zastřešit, aby
zvon netrpěl povětrnostními vlivy.
Dále jsme konečně přistoupili k plánování první velké brigády - osázení návsi. Termín jsme
stanovili na 15.10.2016. Kuba projedná zapojení nabízené brigády od VIA. Dita připraví leták
jak na vývěsku, tak do schránek, které roznese Evička.
Jarda s dalšími, kteří budou moci provede přípravu prostoru (vykopání sázecích jam pro
stromy, vytyčení mlatu a pod.) již v pátek 14.10.2016. Zároveň se všichni, kteří budou mít
zájem mohou zapojit do loupání kmenů na ohraničení mlatu a parkoviště.
do té doby ještě David od Dity s Pepou a Jardou Kárníků připraví napojení vody a Elektřiny v
objektu tělocvičny.
Pak jsme již přistoupili k plánování další velké akce - otevření návsi. Termín byl potvrzen 28.10.2016 v 15:00. Projednali jsme program, pozvání hostů, občerstvení a myslíme si, že vše
potřebné. Uvidíme co nás ještě napadne a překvapí. Máme na to celý měsíc.
Miloš ještě potvrdil, že v pondělí
nastoupí pan Vyhlíd na osazení
kamenných bloků na amfiteátr.
A skutečně v pondělí 3.10.2016 přijel
pan Vyhlíd s technikou a začal budovat
sezení budoucího amfiteátru. Přes
nepřízeň počasí své dílo dokončil ve
čtvrtek 6. října. Náves začíná dostávat
nový tvar a všichni si již mohou
představovat jak to asi bude až bude
hotová. K tomu nás však čeká ještě moc
a moc práce.

Nastal čas přípravy naší velké sázecí brigády. Jarda s Pepou
dokončoval loupání kmenů, přípravu opěrných kůlů ke
stromům, kolíků na zajištění klád a další drobné práce.
Miloš nechal dovést zeminu a Kuba dokončil objednávku
stromů a keřů k sázení. Ve čtvrtek 13.října se sešli Miloš
Haase, Jarda Kašpar a Pepa Dvořák. Zaměřili prostor
budoucího mlatu kolem altánu a místa pro výsadbu
jednotlivých stromů. Do toho přijeli učni se svým mistrem
a začali montovat konstrukci jedné dominanty návsi Zvoničku. Hned druhý den přijel pan Karel Hofman a za
pomoci Jardy Kašpara, Zdeňka Štěpána a Pepi Dvořáka
vybagroval jámy pro jednotlivé stromy, rýhy pro položení
chrániček pro budoucí potřebné elektro rozvody a místo
pro ohniště. Výkopy potvrdily, že šlo o správné rozhodnutí neboť jak se ukázalo v navážce by
vyhloubení jam ručně až při sázecí brigádě bylo nemyslitelné. Chlapi zatím položili klády na
lemováním mlatu a položili do výkopu chráničku pro elektrické kabely. V neposlední řadě
tento den provedli poslední přípravy a kontrolu materiálu na sobotní sázecí brigádu.
15. říjen se stal tím významným dnem projektu naší návsi. Byla svolána první velká veřejná
brigáda k osázení návsi. V devět hodin přivítal Jarda Kašpar se Zdeňkem Štěpánem všechny
příchozí a seznámili s plánem dne,
rozdělením prací a s možností "adoptovat"
stromy nebo keře. Karolína začala
zaznamenávat účast a evidovat žádosti na
adopce. Dali jsme se společně do práce.
Prvně šli na řadu adoptované stromy, které si
jejich "noví rodiče" pod dohledem zahradníka
zasadili. Řízení prací při výsadbě a ukotvení
stromů se ochotně ujal Jirka Bolehovský. Silní
chlapi pod vedením Luboše Lautsche
budovali ohniště. "Děvčata" vyplela stráň
pro výsadku keřů. Povolaly "chlapce" a ti
zakotvili do svahu zpevňovací klády. Je nutno připomenout i to neméně důležité občerstvení brigádníků o které se postarali místní hasiči. Vše nám šlo krásně od ruky. Bylo to
i díky tomu, že jsme věnovali potřebnou péči přípravě ale především tím, že se nás sešlo
tolik. Vždyť více než 40 dospělých brigádníků, ale i asi 15 dětí odvedou za den kus poctivé
práce. Přálo nám i příjemné počasí, jak konstatoval zahradník přímo ideální na sázení.
Odpoledne, když začalo mrholit jsme již dokončovali zasypání stráně mulčovací štěpkou. A
tak, když jsme zhruba kolem 15-té hodiny končili, naskytl se nám zcela nový pohled na naší
náves. Všechny přítomné prostoupil pocit dobře vykonané práce a všem, a to i
pochybovačům, jasnou představu jak asi bude náves vypadat. Ti s větší představivostí ji již
vidělu zazelenalou, se vzrostlým novým vánočním stromem i stojícím altánem.

To nás však ještě čeká a bude představovat mnoho práce a úsilí. Ale těšíme se na to.
20.října se sešel tým na plánování otevření dokončené 1. etapy naší nové návsi.
Všechny příjemně překvapil zájem o naší náves. Dokonce 25.října přijede i krajská redakce
České televize.
Rozdělili jsme si úkoly, aby vše 28. října proběhlo podle našich představ.
Do té doby chceme ještě provést drobné zemní úpravy, aby při otvírání vše bylo alespoň
trochu upraveno a ne aby se příchozí koukali např. na hromady země před zvoničkou.
25.října jsme se sešli na brigádě k sázení nově dodaných keřů. Vzhledem k tomu, že je úterý
dopoledne, tak je účast nepoměrně nižší devět brigádníků. Počasí nám vůbec
nepřálo. Celou noc pršelo a nepřestalo ani
když jsme se sešli. Nedalo se nic dělat,
alespoň televize uvidí, že nás nic neodradí.
Luboš Richter rozvozil hromady zeminy a
přivezl i trochu prohnojené. Snažili jsme se
z toho udělat alespoň nějaký záhon pod
keře, který jsme pokryli plachtou. Do
našeho snažení skutečně přijela televize a
tak nás natáčela, jak se boříme v blátě a
snažíme se sázet. Zároveň si nás redaktorka postupně brala k mikrofonu a snažila se s námi
dělat rozhovory. Jak to vše dopadne prý uvidíme 29.října 2016 od 11:30 na ČT24. Pochvalu
zaslouží i kameraman, který se statečně brodil za námi při sázení. V poledne jsme toho měli
všichni dost a tak jsme brigádu ukončili.
Druhý den 26.října přijeli kluci Kašparů a dokončovali zvoničku. Položili šindelovou krytinu na
stříšku a zavěsili zvon. Jarda, Pepa a Zdeněk nejen pozorovali jejich práci, ale dosázeli
všechny keře, ohraničili prostor kládami a zasypali štěpkou. Odpoledne se ještě připojila Nina
Kašparů. Práce šla všem od ruky. Uklidili jsme i lešení od zvoničky. Vše prokouklo a nebýt
toho bláta, byl by to vskutku krásný pohled. Naše přípravy na otevření vrcholí.
28.října 2016
Konečně jsme se dočkali. Nastal den otevření dokončené 1. etapy naší nové návsi. Část týmu
připravila tělocvičnu na odpolední program. Postavila stan, který nám bezplatně (jako
sponzorský dar) zapůjčili hasiči z Malých Svatoňovic. Děvčata přivezla Medovinu a várnici na
ohřívání. Ve 14:00 se jsme se sešli, abychom dokončili všechny přípravy. Děvčata přinesla své

krásné jedlé výtvory, Nina Kašparová s vnučkami připravila ochutnávku věnovanou
společností Orlické uzeniny pana Kudláčka.
Z obce přijeli bratři Špetlové a rozbalili ozvučení a projekci fotek. Vše mohlo začít.
Před 15-tou hodinou se
začali scházet
první návštěvníci. Dorazili i
pozvaní hosté
a Aleš Těžký vozil zájemce
ve svém
kočáře. Také to pojal jako
sponzorský
dar akci. Je vidět, že lidé
mají o naší
věc zájem s jsou pro ni i
ochotni něco
udělat.
S malým zdržením vše
začalo.
Odezněly proslovy a
zdravice a na
závěr otevřel náves Luboš
Lautsch
slavnostním zvoněním.
Po té jsme se přesunuli do
tělocvičny,
kde nám své umění předvedly Staré Westy z Velkých Svatoňovic a stepařské studio Rodeo z
Trutnova. Celý den zakončila coutry skupina z Trutnova, která hrála až do pozdních
večerních hodin k poslechu, zpěvu i tanci.
Pevně věříme, že se nám otevření 1. etapy dokončení naší návsi povedlo a že jsme získali
další příznivce pro její budování. Velmi nás potěšila hojná účast občanů a to jak našich
trvalých příznivců tak i počátečních pochybovačů. Proměna návsi dala všem odpověď, že to
myslíme vážně a náš projekt bude pokračovat i v dalších letech.
V neděli vyrazili kluci vše uklidit.
Naše práce tímto nekončí a je se potřeba připravit na další úkoly.
Scházíme se .
23.listopadu 2016
Jarda svolal schůzku, abychom zhodnotili naší dosavadní práci. Kuba přednesl zprávu o stavu
financí a jejich čerpání. Všechny potěšil výsledek adopce stromů a keřů.
Pak se již stočila debata k tomu co dál. Nově oslovit všechny známé k novým nabídkám
výstavby altánu. Termín do 20.ledna, abychom je mohli včas projednat a na jaře pokračovat
v budování.
Pepa navrhl ještě jednu brigádu na rozvoz štěpky ještě pře zimou. Bude 3.prosince a pak
spolu vyrazíme na vepřové hody na Řehačku neboť nejen prací je živ člověk.
Před brigádou uhodily mrazy a tak to bylo trochu rozpačité. Přesto se kluci sešli a
3.prosince rozvozili většinu připravené štěpky a tím dokončili osázený břeh a záhon keřů za
stromy. Bylo krásné ač mrazivé počasí. Odpoledne jsme vyrazili na hody.
Těšíme se na jaro, až zase budeme moci pokračovat v budování.

Rok 2017

Sešel se rok s rokem a my pokračujeme.

23.1.2017 jsme se sešli na první letošní schůzce týmu. Pozvání mezi nás přijal pan Jirásek s
chotí. Tým se od něj chtěl dozvědět co nejvíce o dolování uhlí v našem regionu. Pan Jirásek
nás obohatil o nové poznatky o dobývání uhlí v Markoušovicích a nejbližším okolí. Na základě
předchozích rozhovorů s Adolfem Těžkých z našeho týmu přinesl i návrh možné trasy naučné
stezky, která by mohla po okolí vést. Projevili jsme zájem absolvovat naučnou vycházku, i
když naučná stezka není naším dnešním zájmem, ale uvažujeme o ní někdy v budoucnu.
Zároveň jsme pana Jiráska požádali o spolupráci při přípravě panelu k dolování uhlí na naší
náves.
Po té jsme již pokračovali vlastním jednáním. Vybrali jsme dodavatele stavby altánu, který
nejlépe splňoval naše podmínky. Ivča byla pověřena jej kontaktovat a dohodnout s ním
podepsání smlouvy s obcí.
Pak jsme pověřili Jardu, Kubu, Pepu a Káču reprezentováním na závěrečném sezení s nadací
VIA. Společně připraví i prezentaci na toto setkání.
Pepa byl pověřen přípravou návrhu tabulí na náves.
30. ledna se Jarda, Karolína a Pepa zúčastnili schůzky na ukončení projektů podporovaných
nadací VIA v roce 2016. spolu s dalšími obcemi ukázali co jsme v roce 2016 dokázali a kam
chceme pokračovat v letošním roce i v letech následujících. Prezentaci připravili spolu s
Kubou, který se setkání nemohl zúčastnit. Všechny přítomné mile překvapilo, že o nás měla
zájem i Česká televize. Vzájemně jsme si na závěr popřáli mnoho úspěchů v dalším budování.
21. února jsme se sešli na další schůzce týmu. jarda na ní přivítal pana Hajna, který byl
vybrán na stavbu altánu. Upřesnili jsme si sním naše požadavky a termíny výstavby. Dále
jarda seznámil s výsledky naší prezentace na setkání VIA. Po té jsme schválili návrh obsahu
jednotlivých info tabulí na náves a Pepa byl pověřen přípravou ve spolupráci s grafickým
studiem. V neposlední řadě jsme projednali postup prací, které budou prováděny
dodavatelsky (výstavba schodů, parkoviště, hrubé zemní úpravy, prořezání lípy) a náš podíl
na jejich přípravě.
13.března zahájil pan Hajn výstavbu altánu. Zároveň přijel Jirka Bolehovský a provedl první
zástřich námi vysazené zeleně.

21. března se sešel tým na další pracovní schůzce. Projednal stav prováděných prací a
upřesnil naše další požadavky. Jednotliví členové týmu podali zprávu o průběhu plněných
úkolů a předpokládaných termínech jejich splnění.
Navrhli jsme termín přednášky s besedou o dolování uhlí v naší obci na 14.května. Navržený
termín dostal za úkol projednat s panem Jiráskem Adolf. Pepa byl pověřen zpracováním
příspěvku do Zpravodaje.
Pepa se Zdeňkem porazili dvě větší olše a nařezali z ní sedací špalky k ohništi a bloky na
stojany kol.
10. dubna nastoupil opět pan Vyhlíd na zemní práce. Rozvozil zeminu po celé ploše
budoucího trávníku a zhotovil schody pod lípu a parkoviště.

V té době již pan Hajn dokončil základní kostru altánu. Začíná se vše rýsovat a je na to krásný
pohled. teď to bude na nás doladit.
20.dubna se sešel tým na plánovací schůzce. Zhodnotili jsme postup prací, schválili grafické
zpracování obsahu tabulí a Pepa byl pověřen dalším jednáním s panem Krčmářem ohledně
výroby tabulí. Jarda seznámil se stavem čerpání financí. Následně jsme projednali přípravu
brigády. Velká "hrabací a secí" byla stanovena na sobotu 29.dubna. Přípravná na 25.dubna.
Na ní Jarda pozve Aleše s koněm na převláčení celého prostoru. Kuba oznámil, že na tento
den se ohlásili i novináři, tak se podaří vše spojit. Vedle toho Kuba připomněl, že na
27.května se ohlásila návštěva z VIA - USA. Rozdělili jsme si úkoly k jejímu zajištění. Schválili
jsme tvar zápichů k adoptovaným stromům a keřům a Kuba byl pověřen zajištěním jejich
výroby.
V neposlední řadě Jarda připomněl plánovanou besedu o dolování uhlí s panem Jiráskem.
Adolf byl pověřen jednáním s ním a Kuba ve spolupráci s obecním úřadem zajištěním
technických prostředků.
Miloš doporučil řešení přechodu přes komunikaci barevně odlišným asfaltem s tím, že věc
zajistí.
25.dubna jsme se sešli na přípravné brigádě. Přijel i pan Hajn a přivezl stavebnici Postele
Josefa II, kterou se svým pomocníkem sestavili
a osadili na místo.

Iva s Pepou se dali do úpravy "Milošovi sjezdovky". Jarda začal řídit Aleše při bránování
plochy k osetí trávou. Přišli novináři, kterým se věnoval Kuba. Přišel Zdeněk a Luboš.
Odstraňovali co zůstalo po branách za koněm. Luboš pak zprovoznil vodu do altánu a umyl
základní kámen. Splnili jsme i úkol ohraničení parkoviště kládami, stejně tak pokračování ve
vytyčení a ohraničení mlatu u altánu. Vše bylo připraveno na sobotní brigádu. Ta však byla z
důvodu zhoršení počasí odvolána. Celý prostor se rozmáčel a plánované hrabání a osetí
trávou by se nedalo uskutečnit. O víkendu Pepa se Zdeňkem zpracovali připravené špalku na
sedací k ohništi a na stojany kol.
Po zlepšení počasí a kontrole prostoru Kuba s Jardou vyhlásili nový termín brigády na
6. května. Smůla byla v tom, že na tento termín je tradiční Pochod Babička. Přes to se sešli
nejvěrnější a dali se do hrabání. Celý prostor přehrabali a oseli travním semenem. Potom jej
ještě převálcovali.
Kluci Kašparů z RESTU zhotovili základní zastřešení altánu.

Celá náves prokoukla a již nyní se těšíme, až se zazelená. Pro srovnání foto z března 2016.

14. května připravil tým spolu se spolkem Mraveniště přednášku pana Václava Jiráska o

dolování uhlí v Markoušovicích a
o pokladech z hořící haldy dolu Ignác v roce 2007. Sešlo se na 50 zájemců jak od nás tak z
okolí. Všem se přednáška s fotografickým doplněním velmi líbila a patrně na ní navážeme
přípravou naučné stezky, kterou bychom mohli zbudovat až bude náves hotová.
16. května se sešel tým, aby vyhodnotil plnění úkolů z předchozích schůzek a naplánoval
další postup práce. rozhodlo se, že velkou brigádu uděláme 27.května dopoledne. Do té doby
od pondělí odpoledne, kdo bude moci přijde na přípravné práce. Rozdělili jsme si úkoly pro
zajištění návštěvy z VIA. Zároveň bylo rozhodnuto, že křest návsi a její předání veřejnosti
provedeme 23.září. Do příští schůzky si každý rozmyslí jakou má představu o tomto předání.
Společně pak příště dohodneme jak to provedem.
Ze schůzky jsme přešli na náves, abychom ji zalili. Travička se začíná zelenat a tak jí musíme
pomoct. Budeme kropit každý den, dokud nám paní příroda nepomůže. A tak to šlo den za
dnem.
22. května jsme se sešli na malé brigádě. Jarda Kašpar se Zdeňkem a Pepou upravovali mlat,
Jarda Kárník dodělal vodu do altánu,
Karolína plela

stráň, Luboš Lautsch přidělával kotvy k tabulím, Kuba s Lubošem Richtrem nakonec vše zalili.
Práce nám šla pěkně od ruky, ale nestihli jsme vše a tak budeme pokračovat i v úterý
23.května. Vše směřujeme k přípravě velké sobotní brigády.

27.května jsme se sešli na velké brigádě. Přišlo
téměř třicet
brigádníků.
Jarda
seznámil s
jednotlivými
úkoly dne.
Luboš
Lautsch s
jednou
partou se
dal do
laťování
altánu, Kuba
si vzal na
starost
kopání děr
pro tabule,
Káča s
děvčaty se
vrhly na
pletí břehu a
travnaté plochy, kterou celou nově přehrabaly.
Jarda vše
kontroloval, dodával chybějící nářadí a rozvážel
zbytky
zeminy na místa, která potřebovala doplnit. Bylo krásné slunné počasí a tak nám šla práce
pěkně od ruky nebo od lopaty či hrábí a měli z ní radost jak velcí, tak malí.
Po obědě ještě nachystat vše pro přijetí vzácné návštěvy zakladatelů VIA. Trochu nás sice
zaskočil termín, kdy probíhala celá řada jiných akcí a tak jsme se nemohli zúčastnit ve větším
počtu. Ale Jarda vše opět zastřešil a zvládl ke spokojenosti. Přijel i Aleš s koňským povozem a
naše hosty provezl po horní části Markoušovic.
Přes to, že část našeho týmu měla na tento den již dříve naplánovaný program a nemohla se
tudíž setkání zúčastnit, vše proběhlo k plné spokojenosti jak naší vzácné návštěvy tak zbytku
týmu.
Pokračuje velké sucho. My však naší náves nedáme a proto si rozdělujeme služby a chodíme
pravidelně zalévat. Pepa se rozhodl pokračovat v laťování altánu a kluci z RESTu dokončili
plechování a pokládku umělých šindelů na střechu altánu. David Šrůtek zhotovil rozvody a
přípravu osvětlení jak altánu, tak i jeviště. Vše zdárně pokračuje. Tráva se začíná zelenat a za
chvíli abychom sekali.
12.června Se sešel dle plánu tým. Jarda seznámil s průběhem návštěvy z USA. Přes
nepřítomnost celé řady členů týmu se díky předchozí přípravě podařilo vše zvládnout. Jak
konstatovala Iva, zkrátka to již umíme. Nejvíce byla kvitována neformálnost přijetí a zaujetí
pro věc, které dokázala odvedená práce.
Pak jsme již dohadovali co dál. Pepa si vzal na starost dokončení laťování. Rozhodli jsme
svolat brigádu na 1. července s cílem dokončit mlat a celkové úpravy - štěpka, zemina, dosetí
ploch a pod.
Pak jsme již začali plánovat předání návsi veřejnosti. Ještě se stále dohadujeme nad
oficiálním názvem akce. Zdá se že "Rubání" zvítězí. řekli jsme si co bychom chtěli za program
a jednotliví členové týmu dostali úkoly k jeho zajištění. Termín je již dán -23.září.
Iva dohodne s dodavatelem dětského hřiště, aby práci také dokončili také do tohoto
termínu.
Prostě zase máme před sebou další cíl.
Hned druhý den Pepa se Zdeňkem pokračovali v
laťování a
Jarda se
přidal s
prvním

sekáním trávy na návsi. I když bylo 13. vše se dařilo bez komplikací.
Pokračovali jsme 15.6. v laťování, které jsme tím nahrubo dokončili.
Průběžně jsme zalévali. Kuba nám přiděloval směny, sebe nevyjímaje.
1.července sice začaly prázdniny, ale pro nás to byl termín další velké brigády. Sešlo se nás
tak akorát na to co jsme chtěli udělat - tedy 15 dospělých a s nimi i malí brigádníci. Jarda
rozdělil
práci a tak
jsme začali
natírat celý
altán
druhým
nátěrem.
Malí kluci
za podpory
dospělých došroubovali latě v místech nedokončených
spojů. Osvědčená dvojice Jarda Kárník a Zdeněk Štěpán pokračovali v budování mlatu. Tomáš
Kašpar řídil instalaci tabulí. Pepa Dvořák řídil zhotovení prvních pevných lavic po obvodu
altánu. Děvčata se vrhla na plení a úpravu míst kolem stromů, nakonec rozhrnuly zbývající
štěpku na stráňku za třešní.
Nutno říci, že nám šlo vše pěkně od ruky a tak jsme si mohli dát v poledne přestávku na malé
občerstvení. Jarda zajistil vuřty a klobásy, které jsme si opekli na ohni a zapili tradičním
zlatavým mokem. Po občerstvení jsme dokončili přidělené úkoly a na závěr byli vedoucím
brigády pochváleni a mohli jsme se spokojeni s výsledkem rozejít domů.
18.července jsme se sešli k pravidelné poradě. Všechny překvapilo, když Jarda řekl, že jde o
28. schůzku týmu. Projednali jsme stav plnění úkolů z minulé schůzky. Jarda seznámil se
stavem čerpání financí na náves. Poděkoval za účast na brigádě a nastínil úkoly do našeho
nultého ročníku Markoušovického rubání. Zdeněk seznámil s jednáním s panem Jiráskem
ohledně přípravy sborníku pro budoucí naučnou stezku. Pepa informoval o přípravě tabule k
dějinám dolování uhlí. Rozhodli jsme svolat další brigádu na 29. července. Iva informovala o
přípravě výstavby dětského hřiště. Klára přinesla cedulky na zápichy k "adoptovaným"
stromům. Miloš informoval o podmínkách zhotovení místa pro přecházení na návsi.
26. července se sešli Jarda, Zdeněk a Kuba a Karla Hofmanů připravili překop na pokládku
asfaltu.
29. července jsme se sešli na další "velké"
brigádě. Sešlo se pár lidí s týmu a další
spoluobčané. Celkem se nás sešlo 15. Kladem
je, že přišli zase nějací noví, což dokazuje
zájem o novou náves. Dodělali jsme pevné
lavičky a stůl v altánu, dokončili druhý nátěr,
zbourali starou vývěsku pro hospodu, rozvozili
štěrk a děvčata opět přeplela celý prostor.
Jarda na závěr celou náves posekal.

8. srpna připravil tým vlastivědnou vycházku po stopách dolování uhlí v naší obci, kterou vedl
pan Jirásek. Vycházka směřovala k zachycení stávajícího stavu pozůstatků dolování uhlí.
Pokud budeme mít sil a nadšení i v dalších letech, mohla by vzniknout zajímavá naučná
stezka po našem okolí. Šlo se na dvě etapy. První kolem Hůry, kde byly první nálezy uhlí a pak
spíše s vlastivědnou tématikou přes rozhledy na Krkonoše a Orlické hory, kolem Sv. Trojice
zpět na náves.
Druhá již plně zaměřená na
stopy dolování,
kolem bývalého dolu Ignác,
po trase
koňských drah
a bremstů až na
bývalou
Pětiletku, dále
pak kolem
historických
kamenných
můstků do prostoru bývalého dolu sv. Petr, kolem selských kutaček, kde se nachází uhlí na
povrch i dnes, k poslednímu bodu a to je zajištění bývalé větrací štoly dolu Ignác a zpět na
náves. Vše zaznamenal Libor Kneifl na video a fota.
10. srpna se sešel tým na další schůzce. Projednali jsme stav příprav nultého ročníku rubání a
jejich další postup. Jarda vedle toho informoval o stavu čerpání prostředků na náves a
zajištění dalšího financování.
Zároveň podal informaci o vycházce s panem Jiráskem po okolí Markoušovic, po stopách
dolování uhlí. Informaci doplnili ostatní, kteří se jí zúčastnili. Jak konstatoval na závěr tohoto
bodu Zdeněk, byl položen dobrý základ možné budoucí stezce.
13. srpna jsme se sešli, jak jsme se dohodli na rozvezení štěrku. Chceme mít vše připraveno,
až přijedou pokládat barevný asfalt na přechod. Chceme, aby nám při té příležitosti uhutnili
mlat kolem altánu. Jéňa Dolejška přivezl trámky a latě jako základ na další velkou brigádu,
kdy vybudujeme laťování kolem kontejnerů na tříděný odpad, aby nám naší náves jejich
stanoviště nehyzdilo. To vyvolalo potřebu dalších příprav, zabetonování nosných patek. A tak
Luboš Lautsch připravil patka a Jarda Kašpar s Pepou Dvořákem je zabetonovali 21.srpna.
Dozor jim přišla udělat Evička Nývltů.
Mezi tím připravuje Pepa s grafikem výrobu tabule k historii dolování uhlí. Kuba zajistil nákup
"Slackline" a ve středu ji namontoval se "Sandálem" mezi Lípu a náš "Vánoční strom".

Konečně budou mít mladí něco k pobavení, když se začali na návsi scházet. Věříme, že tím i
ochráníme naše stavby před neúměrným opotřebováním jejich činností.
26. srpna naše další společná velká brigáda. Konec prázdnin ovlivnil i účast na ní. Většina se
snaží stihnout navštívit známé a různá místa dokud je ještě čas. Přes to se nás sešlo deset a
Klára přivedla i malé brigádníky, kteří pomáhali uklízet. My dospěláci jsme se vrhli na hlavní
úkol - vybudování laťování kolem stanoviště kontejnerů. Práci řídil Pepa. Další chlapi dělali
terénní úpravy po bývalých poutačích hospody. Děvčata přešla opět celý prostor výsadby a
zbavila jej nechtěného plevele. Jindra Lautsch na závěr celou náves posekal. Práce nám šla
pěkně od ruky. Jarda nachystal tradiční pohoštění a rozdělal ohýnek, abychom měli i něco
teplého (opékané buřty a klobásy) k dobře vychlazenému pivu. Vše směřuje k našemu
letošnímu cíli - předat náves veřejnosti 23. září.
K tomu jsme se sešli u Jardy již v pondělí 28. srpna. Na úvod Pepa se Zdeňkem a Lubošem
dokončili laťování kolem kontejnerů na odpad a zpevnili postel Josefa II. Ta se totiž trochu
seschla a od naší mládeže dostala "zabrat" při jejich cvičení, když ještě neměli Slackline.
Potom jsme již začali jednat. Ladili program, Dohodli jsme se koho pozveme a projednali
návrh na pozvánky pro hosty a rozdělili si úkoly, kdo co zařídí, koho pozve atd.
Vždyť náš Nultý ročník Markoušovického Rubání je již na čtyři týdny.
Náves můžeme s klidným svědomím předat občanům a zahájit její plné využívání.

Ještě pro dokreslení atmosféry noční snímek.

7. září nastoupila firma na budování dětského hřiště. Velmi nás to potěšilo, protože termín
zahájení nebyl dlouho jistý a vypadalo to, že hřiště do předávání návsi nebude. je již i
vyfrézován povrh pod barevný asfalt označující místo pro přecházení mezi altánem a
dětským hřištěm. Je vidět, že když se chce, tak to jde a dílo se podaří.
12.září jsme se sešli na pravidelné schůzce týmu. Je na nás vidět, že finišujeme. Probrali jsme
poslední úkoly k zajištění předání návsi veřejnosti. Potvrdili jsme si termíny i program.
Trochu jsme byli zklamáni, že nebude dětské divadlo, ale co se dá dělat. Děti v Mraveništi se
proměnili a je krátký čas na nastudování. Brigáda bude v sobotu a tam se i domluvíme co dál.
po schůzce jsme šli ještě s Davidem Šrůtků okouknout jak by vypadalo osvětlení zvoničky.
Vše jsme na místě posoudili a dohodli se jaké osvětlení objedná.
16.září jsme se sešli na další velké brigádě. Sešlo se nás celkem 17 a tak Jarda začal
rozdělovat úkoly. Místostarosta nás požádal o natření zábradlí kolem máchadel a u můstků.
Úkolu se ujala děvčata. Další se dala do pletí. Kluci rozváželi štěrk na podlahu altánu. Tomáš
Kašparů přivezl prkna a latě a tak se
další parta dala do montování
provizorního pódia pro kapely a další
vystupující při předávání návsi
veřejnosti. Mezi tím kluci pod vedením
Zdeňka Štěpána šli uklidit na hřiště,
kde chceme mít parkoviště vozidel při
akci. Vše nám šlo krásně od ruky a tak
Tomáš ze Zdeňkem zajeli ke Karlovi
Hofmanů pro makrolon na střechu nad

pódiem. Hned Jsme jej přišroubovali. Ještě se vymýšlelo jak jej doplnit plachtou či jiným
krytím v místě přímo u štítu. Práci jsme tradičně zakončili opékáním buřtů a osvěžením.
V úterý 19. září přivezli Zdeněk s Pepou na náves stůl a lavičky do altánu, které pro náves
věnoval místní Sokol.
20.září se sešel tým na své pravidelné schůzce. Cíl a úkoly byly jasné. Probrat vše co je nutné
ještě doladit na naše "Rubání". Jarda zrekapituloval stav příprav a úkoly. Dohodli jsme se, že
se sejdeme v pátek 22.září ve 14:00 hod na návsi a vše doladíme dle potřeb. A tak se i stalo.
V pátek jsme zjistili, že Káča již rozmístnila zápichy s označením majitelů adoptovaných
dřevin. My jsme se vrhli do práce na závěrečných přípravách. Dokončili jsme zastřešení
prostoru pro vystupování. Kuba přivezl stánky pro trhovce a tak jsme je smontovali a
rozmístnili u tělocvičny. Zkusili jsme projekci na zeď a pro neúspěch jsme rozhodli ji
přesunout do tělocvičny, kde zároveň nainstalovat v sobotu ráno pár stolů a židlí pro zájemce
o projekci. Nalajnovali jsme na hřišti parkoviště pro osobní auta. Hasiči již stavěli párty stan
pro občerstvení. Vše nám šlo od ruky a již jsme se těšili na náš velký den.
23. září nastal ten správný den. Sešli jsme se ráno a zkonstatovali, že počasí zatím jde, ale, že
patrně nedopadne vše podle našich představ, protože se má postupně kazit. Nás to však
nevyvedlo z míry a dali jsme se do posledních prací pro zajištění našeho "Rubání". Jarda s
Pepou ladili průvodní slova a pozdravy. Ostatní kontrolovali připravenost prostoru na
jednotlivá vystoupení. Mrzelo nás, že se kvůli zhoršujícímu počasí nepodařilo firmě
dokončit dětské hřiště. To bude v průběhu "Rubání" pro veřejnost uzavřeno.
A pak to již začalo. Koncert v kostele zahájila Julča
Bolehovská hrou na housle za doprovodu klavíru. Pak
pokračoval pěvecký sbor Colaudemus z Trutnova. Po
krátké přestávce jsme pokračovali odpoledním
programem přímo na návsi. Po slavnostním zahájení,
poděkování sponzorům a všem, kteří nám celé dva
roky pomáhali jsme oficiálně zahájili "Nultý ročník
Markoušovického Rubání" jako součást předání návsi
veřejnosti.
Jako první vystoupila Punková kapela "Není podstatné", pokračovala Rocková kapela "Meta".
Než se připravila vystoupila taneční skupina Star West. Meta nehrála pouze rock, ale i známé
populární písně. Počasí se stále zhoršovalo. Mrholení postupně přecházelo v regulérní déšť.
Návštěvníkům to však nevadilo a vše přecházelo v deštníkovou párty.
Děti, ale i celá řada dospělých hudební produkce brala jako doplnění své vlastní činnosti.
"Bosorka Bublinářka" jim totiž ukázala, jak se dělají
obří bubliny a půjčila jim své náčiní. V krátké chvíli
byla náves plná bublin. Některým se podařilo
ulétnout malým ničitelům a vystoupaly do značné
výše, kde se ztratili svým pozorovatelů. Stále více

se hodil párty stan hasičů jako útočiště
před deštěm. Prostor návsi se postupně

stával stále více rozmáčeným. Přesto se stále tančilo, ale maňáskové divadlo jsme již
nainstalovali do párty stanu. Po skončení vystoupení skupiny Meta se malí i velcí se pobavili
stylově na pohádkách Josefa Čapka O pejskovi a kočičce.
Závěrečné Country vystoupení jsme rozhodli přesunout do místní restaurace. U ohně, jak
bylo původně plánováno, se skutečně sedět nedalo. Ani jsme jej nerozdělali.
Potěšilo nás, že se skutečně návštěvníci přesunuli a bylo jak se říká narváno. Když se country
hráči rozhodli ve 22 hod svou produkci ukončit, bylo všem smutno a tak pokračovali sami bez
doprovodu hudebníků.
V neděli jsme se sešli v 10 hod, abychom vše uklidili a dali do pořádku. Ne všichni se mohli
dostavit, ale ti co přišli se s ostatními podělili o své zážitky. Přes všechno jsme konstatovali,
že se nám "Rubání" podařilo.
V týdnu jsme se sešli na rozebrání pódia a jeho zastřešení.Počasí se umoudřilo a nám bylo
líto, že právě naší velké akci nepřálo.
Velmi nás potěšila informace z obecního úřadu, že na naší návsi bude 7. října svatba. Sice
nikdo z místních, ale známí pana místostarosty. To však nic nemění na faktu, že náves
nachází své další místo v životě obce.
Pepa s Edou pomohli s přípravou prostoru návsi k slavnostnímu obřadu. Altán dozdobily
zahradnice a mohlo vše začít.
Podle pokynů oddávajícího pana
místostarosty Pepa slavnostně zazvonil a
svatba mohla začít. Tentokráte vyšlo i
počasí, i když to ze začátku tak
nevypadalo. Snoubenci, ale i naše náves
prožila slavnostní den.

16. října proběhla další schůzka týmu. Jarda zhodnotil "Rubání" a poděkoval všem za práci.
Seznámil se stavem "našeho" účtu.
Pak jsme již plánovali co dál. Ve čtvrtek by firma měla předat dětské hřiště. Původně
plánovanou sázecí brigádu kolem něj jsme přeložili z 28. října na 5. listopadu. Jarda rozdělil
úkoly k jejímu zajištění.
Hovořili jsme i o dalších možných plánech. Rozhodli jsme, že se po brigádě sejdeme a tam
vše probereme. Všichni splnili uložené úkoly k přípravě letošní poslední velké brigády osázení okolí dětského hřiště, které vedení obce převzalo od dodavatele.
5. listopadu jsme se sešli na brigádě v počtu necelých dvaceti lidí. tentokráte přišli ti věrní.
Nikdo nový se nepřipojil. To nám však neubralo na elánu. Zahradník přivezl požadované
rostliny a my se vrhli do práce. Nejprve jsme zasadili jabloně a potom zahradníci s děvčaty
rozmístnili sazenice keřů po
požadovaném prostoru. Kluci
tradičně ukotvili připravená
břevna, aby štěpka nesjížděla
z břehu dolů. Mimo
plánované sázení se kluci
rozhodli upravit i dopadovou

plochu pod "Slackline". Práce nám všem šla pěkně od ruky. Vhod přišlo i teplé občerstvení od
Niny Kašparové. A tak nebylo divu, že jsme kolem poledne dokončovali své dílo. Jindra se
Zdeňkem ještě pročistili strouhu a vybrali záchytnou jímku. Po dokončení prací nám zbylo
trochu štěpky, kterou jsme se rozhodli v následujících dnech ještě doplnit břeh za
amfiteátrem a také rozvozit zbylý kačírek do dopadových ploch. Kluci se dohodli, že to do
zimy po chvílích udělají.
9. listopadu se sešel na své pravidelné schůzce tým, aby vyhodnotil splnění úkolů v roce
2017. Jarda poděkoval všem za dokončovací práce a nastínil další budoucnost práce týmu s
tím, že úkoly vedoucího splnil a štafetu by měl převzít někdo další.
Vedle toho jsme probrali co je třeba ještě dokončit a připravit. Rozhodli jsme po diskusi, že si
vše necháme projít hlavou a sejdeme se 27. listopadu, kde vše znovu probereme.
27. listopadu bylo naším hlavním úkolem vybrat fotky na panel výstavby návsi. Bylo z čeho
vybírat. Máme cca 2.500 fotek z brigád a akcí na návsi. Pepa naštěstí provedl předvýběr a tak
jsme prohlíželi něco kolem 150 foto. V některých částech jsme však výběr rozšířili z celé
nabídky dané akce. Potěšilo nás, když jsme po více než hodině mohli říci máme vybráno.
Pepa dostal za úkol dořešit grafické zpracování a připravit i návrh zadní strany postele
JosefaII. Dohodli jsme se, že se sejdeme na Silvestra a pokusíme se založit tradici
silestrovsko-novoročních setkání s opékáním buřtů, kdy na silvestra opečeme a na Nový rok
sníme. K zakončení práce týmu se sejdeme 10.února spolu s rodinnými příslušníky a
zasloužilými brigádníky. Při hudbě si zavzpomínáme jak to
všechno uteklo.
17. prosince proběhlo tradiční rozsvícení vánočního stromu.
Děti nazdobili i náš nový vánoční strom na návsi, která se stává
důstojným místem pro pořádání akcí a poskytuje prostory pro
jejich zajištění. Tentokráte celou akci provázela skutečně zimní
atmosféra, která podtrhla atmosféru celé akce.
Přišlo se podívat na 200 lidí, byl pestrý program doplněný
vánočním jarmarkem a punčem.
Večer se všichni spokojeně rozcházeli domů.
31.prosince 2017 - 1. ledna 2018
Jarda po 21 hodině rozdělal oheň a pak jsme se již začali
scházet. Nejdříve, jak se již stalo tradicí, ti nejvěrnější, Zdenek s
Pepou. Pak následovali naši nejvěrnější brigádníci Jana s
Jindrou Lautschovými a za nimi další jak mladí (i školou povinní), tak starší, až po ty nejstarší.
Oheň se krásně rozhořel a museli jsme si od něj udržovat odstup. Přicházeli další a další a tak
jsme vyndali z altánu stůl a lavičky a
připravovali buřty na opékání.
Vzájemně jsme si připíjeli a ani jsme
se nenadáli a byla tu půlnoc. Luboš
se ujal zvonění a postupně jsme si
vzájemně připili a popřáli vše
nejlepší v novém roce. Do toho začal
"vesnický ohňostroj" a my jsme byli
v centru dění. Bouchalo a svítilo to

všude kolem nás. I účastníci setkání přímo na návsi se přidali a odpálili pár raket na uvítání
nového roku - roku 2018.

Tím končím kroniku budování návsi Markoušovice a přeji všem mnoho
krásných společných chvil při akcích, které na ní budou organizovány.
Na základě svých osobních zážitků a pocitů zapsal a foty doplnil Pepa Dvořák

