Původní myšlenka a průběh realizace

P

ůvodní myšlenku realizace turistické trasy je možné vnímat
z více úhlů. První podnět bezesporu vznikl podle výsledků
zpracování dotazníkového šetření a následně z komunitního
plánování při zpracování rozvojového plánu obce na roky 2017 –
2030, kde byla často uváděna myšlenka podpory rozvoje turistiky v
zajímavé oblasti Podzvičinska jako dopad příznivého vlivu na
zatraktivnění naší obce.
Odkaz rozvojového plánu:
https://www.hornibrusnice.cz/file.php?nid=916&oid=5467156

Z

e zkušeností jiných obcí má zatraktivnění venkova bezesporu
příznivý vliv na zachování služeb jako je ubytovací zařízení,
restaurace, pošta, školka, ale hlavně co nás nejvíce tíží- zachování
prodejny potravin. Asi by bylo značně přehnané myslet si, že
vznikem stezky vrátíme obci třeba školu nebo zvýšíme počet
obyvatel…. to asi bez změny pohledu státu na potřeby venkova není
možné.
Věříme, že i nám se postupně podaří přinejmenším snížit postupné
upadání venkova co do potřeb občanů a jejich služeb. Venkov vždy
bude mít část občanů, kteří budou závislí na zachování těchto
základních služeb a doufáme, že i tato forma podpory nám pomůže
je zachovat bez narušení klidného života v naší obci.
Další myšlenkou vzniku je určitě i vnímání vzpomínek některých
občanů na původní trasu, kterou často chodívali cestou na Zvičinu,
kde zažívali i spoustu zajímavých historek.

P

milovníka turistiky má vznik nové turistické trasy jistě význam
atraktivního propojení Horní Brusnice s již často
navštěvovanou Zvičinou a celého Podzvičinska.
ro

Pro milovníky zachování památek je jistě i obnova kapličky velkým
přínosem. Jedním z podporovatelů je i Michal Valenčik, který se
významně zasloužil o zachování památek v celé republice. Další
jsou sestra Jana Valenčiková a Radomír Roup, kteří spolupracují na
stránkách - http://www.znicenekostely.cz
Proč Kostelní cesta:
Jako zajímavé zatraktivnění trasy se samo nabízelo využít historii,
kterou má být i obohacena celá trasa prostřednictvím informačních
tabulí o historii obce a asi by ani nebylo vhodné název trasy měnit i
s ohledem na kapličku, která je součástí původní cesty.
Je nám potěšením slýchat, jak mnozí občané Horní Brusnice a
Zvičiny vzpomínají a mají radost z tohoto projektu.
Proto si nesmírně vážíme všech podporovatelů, kteří nám projevují
přízeň ať už formou finančního příspěvku nebo zapojením se do
pracovní skupiny a jsme rádi, že nacházíme hodně příznivců z řad
milovníků přírody.
Víme, že vnímání pozitivního či negativního vlivu tohoto projektu
může být vnímáno každým jedincem různě. Proto obec přistoupila
k samotné realizaci s částečnou podporou veřejné sbírky.
Další připojený projekt obce:
V souběhu příprav a postupné realizaci turistické trasy se nám
naskytla možnost zatraktivnit tuto trasu o naučnou stezku s využitím
finančních prostředků výzvy MAS Královédvorsko s názvem ,,
Neproduktivní investice v lesích“. Již z názvu je zřejmé, že se jedná
o možnost investice pouze v lesních pozemcích a není tedy možné
tuto finanční dotaci využít na pozemcích blíže obci. I přesto byl
zpracován obcí Horní Brusnice projekt v návaznosti na vznik
turistické trasy.
V souladu s dotačními podmínkami je plnění finanční náhrady 100%
a i přes nejistý výsledek přiznání dotace se obec s žádostí připojila.
Odkaz projektu: https://www.hornibrusnice.cz/kostelni-cesta/dalsiprojekt-v-soubehu-realizace-turisticke-trasy

Průběh realizace a pracovní skupina
1. 5. 2017 – zahájení veřejné sbírky

11. 5. 2017 - z důvodu značně neprůchodných částí plánované
trasy bylo nutné započít práce na její průchodnosti. Trasa vede
převážně původní trasou kostelní cesty, po které chodili
obyvatelé Zvičiny do obce Horní Brusnice.

účastníci: Jan Štefek, Jiří Vojtíšek

26. 5. 2017 – zahájení demolice torza původní kapličky

V

odpoledních hodinách začala práce na rozebírání kapličky,
která je již zakreslena na mapách „Stabilního katastru“ z roku
1841. Kaplička byla postavena z okolních valounů různých velikostí,
strany byly nahozeny vápennou omítkovou směsí. Není známo, jestli
byla původní kaplička dřevěná. Při rozebírání je zřejmé, že
docházelo k několika opravám. Pod vnitřní vrstvou bílé barvy
nacházíme barvu modrou. Z původních valounů vznikne mohyla,
jako památka na původní kapličku. Z interiéru se nám nic
nedochovalo, jen fotografie, které vášniví turisté zdokumentovali.
V podvečerních hodinách nás potěšil Jan Kužel (výrobce dřevořezbářských výrobků
turistického odpočívadla v centru Horní Brusnice) s přáteli, kteří budují na své náklady
ozdobné posezení na vrcholu majestátní Zvičiny a trase Kostelní
cesty.

Po náročné práci bylo nutné občerstvení na Zvičině.

8. 6. 2017 – vykopání základů pro kapličku

P

o předchozím rozebrání torza kapličky následovaly práce, které
se neobešly bez použití těžké techniky. Tyto práce nám
ochotně a bezplatně provedla firma Albrecht spol. s.r.o. Mostek.
- vykopání základní jámy pro nový základ
- vyspravení cest

účastníci: Marek Albrecht, Milan Šubr, Petr Albrecht, Jiří Hlušička

9. 6. 2017 – pískovcová futra

P

ískovcová futra, která byla součástí původního chlévu
nemovitosti čp. 76 věnoval pro účel nové kapličky Lukáš Plch.
Tato futra byla převezena k místnímu pohostinství k dalšímu
opracování, které provedl Pavel Novotný.

účastníci: Jan Štefek, Pavel Novotný, Jiří Vojtíšek

13. 7. 2017 – soška Marie s Ježíškem

P

účel sbírky byla věnována panem Mejtským soška Marie
s Ježíškem. Z důvodu drobných vad sošku Jan Štefek opravil.
Další kdo dal sošce živou podobu, byl Heerdink Jan Joannes. Svým
malířským talentem proměnil téměř nepoužitelný odlitek sochy
v krásný monument, který bude zdobit novou kapličku.
ro

předání odlitku k malířskému
dopracování….

Poslední loučení nebylo lehké…

31.7. 2017 – základy pro kapličku

V

červenci byly zahájeny stavební práce na základech
kapličky. Těchto prací se i přes značnou vytíženost zhostila
rodina Novotných a jejich spolupracovníci. Po dokončení základové
desky byly usazeny pískovcové díly základového zdiva, které pro
tento účel věnovali bratři Petr a Pavel Šelelyovi.
- stavební materiál hrazen z rozpočtu veřejné sbírky
- pískovec od bratrů Šelelyových

24. 8. - 9. 9. 2017 – budování lávky

P

otůček pramenící v blízkém okolí kapličky vtéká do
Brusnického potoka. Bylo tedy nutné vybudovat na trase
Kostelní cesty lávku, která spojí oba její břehy. Stojí za zmínku, že
zřejmě v těchto místech stála původní, snad kamenná lávka, po
které zbylo jen pár usazených pískovcových desek. Po vykopání
nových základů a úpravě terénu došlo na instalaci samotné lávky.
Lávku s velikou pečlivostí vytvořila rodina Horských z H.Brusnice.

25. 9. 2017 - start turistické trasy

O

bec H. Brusnice vybudovala turistické odpočívadlo a přírodní
hřiště pod místním kulturním domem, kde se návštěvníci dozví
o zajímavostech blízkého okolí a před dokončením celého projektu
o Kostelní cestě a trase.

Další práce v průběhu realizace hlavních prací:
nosníků směrových ukazatelů, jejichž přírodní
Příprava
materiál je použit z krás Horní Brusnice. Následně proběhlo
nutné opracování na zahradě u Lukáše Plcha, který se do této práce
pustil.

Směrové ukazatele:

T

ruhlářské zhotovení směrovek probíhalo v dílně Martina
Horského, poté se na směrovky nechalo laserem vypálit
označení směrů různých turistických cílů. Tyto ukazatele budou
obousměrně umístěny v průběhu celé trasy na předem připravených
nosnících.

Příprava střešní konstrukce:

Z

ahájení opracování trámů na vazbu kapličky podle
původního a dochovaného stavu. Toto ozdobné zakončení
jednotlivých trámů bylo opracováno v dílně obecního úřadu Janem
Štefkem.

Informační tabule:
průběhu ostatních prací se postupně pracuje na sběru informací o historii
obce, které se postupně zapracovávají do obsahu informačních tabulí. Tato
časově náročná činnost se neobešla bez pomoci Okresního archivu v Trutnově,
pana Šormy z Třebihoště, pana Martínka, Tomáše Voňky z Pecky, Jana
Kalenského a dalších. Všechny se s námi podělili o badatelské zkušenosti a nabídli
i své písemnosti k použití. V současnosti je zpracováno cca. 200 stran písemností,
jejichž obsah je již dostatečným materiálem na knižní publikaci, kterou by rádi pro
nás zaměstnanci archivu zpracovali. Postupně ale přicházejí další zajímavosti
mimo okresní archiv, ale z časových důvodů není možné vše realizovat současně.
V případě zájmu o publikaci ze strany občanů bychom na tuto spolupráci
v budoucnu navázali.

V

Na historii spolupracují: Jiří Vojtíšek, Lukáš Plch a Jan Kalenský

7. 9. – 7. 11. 2017 – obvodové zdivo kapličky
přes nepřízeň deštivého počasí pokračují stavební práce na
Ikapličce.
Nadále nám Pavel Novotný s dalšími, kteří pracují na
kapličce, zachovali přízeň a pustili se do obvodového zdiva a věnce.
- stavební materiál z rozpočtu veřejné sbírky
- zadní oblouková část z cihel od rodin Šelelyových

12. 1. – 16. 1. 2018 – zastřešení kapličky
S velkou radostí připojujeme další část, kterou jsme původně měli
realizovat na podzim 2017. Díky nedostatku času a nepřízni počasí
jsme byli nuceni zastřešení kapličky odložit až na jaro 2018. Nakonec
jsme rádi, že ani to nebylo nutné a kaplička dostala novou tvář už
v lednu. Po oslovení více řemeslníků z oboru se celé akce nakonec
zhostila firma ze Dvora Králové n/L ,,Miroslav a Marian Jarkovský“.

Započetí prací bylo zahájeno v pátek, za ještě téměř vhodného
počasí bez sněhové přikrývky, ale změna počasí nám sebrala naději
na dokončení a už jsme se smířili s tím, že ani teď nebude zastřešení
hotové.

Byli jsme velice potěšeni, když v neděli zazvonil telefon s informací,
že zastřešení dodělají. V úterý za přítomnosti poletujících sněhových
vloček byla kaplička ukryta pod střechu. Nevíme, jestli je k tomu
vedlo nadšení z celé akce, nebo že nás nechtěli zklamat, ale
každopádně jim za to moc děkujeme.

V souběhu s realizací zastřešení nás oslovil Václav Čech, předseda
Klubu Českých turistů s možností registrace stezky a jejího značení.
Z rozhovoru bylo zřejmé, že pokud bude vše tak, jak je naplánované,
bude i ze strany KČT zájem s podporou.
Bude nutné ještě provést drobné legislativní kroky a prohlídka celé
trasy. Tak uvidíme….

1. 2. 2018
alší, kdo se chtěl svým dílem podílet na obnově kapličky, je pan
Václav Petrtýl. Ve své zámečnické dílně zhotovil mříž jako
nezbytnou část zabezpečení kapličky. I přesto, že mříž nebyla
součástí původní kapličky, věříme, že nijak nepokazí původní vzhled
a dle fotografie bude naopak vytvářet dominantní prvek
pískovcových futer s možností nahlédnutí do vnitřního prostoru.

D

Jaro 2018
Končí zimní období a konečně nám krásné jarní počasí dává
prostor k pokračování všech prací na vzniku nové turistické trasy a
její součásti - obnovou historické kapličky. V souběhu byly započaty
práce na novém kabátu zděné části kapličky a terénních úpravách
jejího okolí. Do zednických prací se opět pustil Pavel Novotný
společně se svými spolupracovníky, úklidu okolí včetně stavby
mohyly z původního stavebního materiálu kapličky se zhostili
svěřenci výchovného ústavu Husův domov Dvůr Králové n/L.

V měsíci červnu probíhal další souběh prací. Pavel Novotný
pokračuje v dokončovacích zednických pracích na kapličce, dále
Petr Jiřička (dlouholetý bývalý starosta obce) zhotovil pro obec
lavičky, které jsme společně umístili na atraktivních místech
s možností využití pro chvíle odpočinku po toulkách Horní Brusnicí.
Neméně důležité bylo dokončení započatých prací na střeše kapličky
v podobě zhotovení krytiny a čelního štítu, což dokončili Otec a syn
Jarkovský.

Další nedílnou součástí je samotné značení turistické trasy, které
jsme museli přes opětovné naléhání pana Čecha z Klubu českých
turistů rychle dokončit. Jsme rádi, že nakonec vše vzbudilo zájem a
celá, červeně značená trasa, nepovede již po méně atraktivní silnici
na Zvičinu a bude využita nově vzniklá stezka.

P

oděkování: Jako největším poděkováním pro nás společně
bude zdárné dokončení celého díla. Je Vás mnoho, kteří se
zapojili a projekt podpořili a určitě si každý zaslouží slova díků.
Mezi ně jistě patří občané Horní Brusnice, kteří nás finančně
podporují, zachovávají přízeň a zapojují se do pracovní skupiny.
Velice si vážíme i osadníků Zvičiny a dalších, kteří se také s radostí
zapojili i finančně a těší se na dokončení.
Zatím evidujeme každého, kdo se podílí na veřejné sbírce a účasti
na pracovní skupině a bude nám radostí každému z Vás srdečně
závěrem poděkovat a se souhlasem umístit tabuli se jmény všech
podporovatelů.
Za všechny příspěvky všem velice děkujeme! Věříme, že společným
úsilím se nám podaří vše dokončit.
S úctou obec Horní Brusnice.
…další příště
za zpracovatele: Lukáš Plch a Jiří Vojtíšek

NA VEŘEJNÉ SBÍRCE SE FINANČNĚ PODÍLELI
PLCH LUKÁŠ

VONDROUŠOVI JAN A PETRA

ANDRÁKOVÁ ZLATUŠKA

KALENSKÝ VALTER A ZDEŇKA

KOLÁŘOVÁ JIŘINA

NOVOTNÝ JIŘÍ

OBEC HORNÍ BRUSNICE

VRÁBLOVÁ SYLVA

VOJTÍŠEK JIŘÍ A PETRA

HAVIGEROVÁ VĚRA

VONDROUŠOVÁ IVA

PITRMAN PETR

BERGMANOVI

DVOŘÁK – STATEK

RACLOVI

ATELIÉR KAŠPAR

JANDA KAREL

FLÍDROVÁ ANNA

RODINA HORSKÝCH

VLASTNÍKOVÁ JANA

PETRTÝL VÁCLAV

KAŠPAROVÁ MARIE

JIŘIČKA PETR st.

JARÁ HANA

JIŘÍČKOVÁ HANA

JARÝ JAROSLAV

KALENSKÝ JAN

GERNATOVI

SESTRY HORÁKOVY

ŠPŮROVÁ MILENA

TOZEROVI

FRAŇKOVÁ HANA

ČERVENÝ JAROMÍR

ONDRÁČKOVI

KŘÍŽKOVÁ JARMILA

MANNOVÁ JANA – ŇORKOVI

KOTIKOVÁ

MALÝ LUKÁŠ

KARLOVI

ŠLANCAROVÁ HELENA

ANNELLIES SCHWARZ

RODINA JOSEFOVÁ

ČÍŽEK MICHAEL

MARTINCOVI JIŘÍ A IVA

RYBOVÁ ALENA

RENNER JAKUB

HAMAN MILOSLAV

PROKOPOVI

ŠTELMÁK ONDŘEJ

KLOUČEK JIŘÍ ml.

VALENČIK MICHAL

ČERVENÝ PAVEL A DANIELA

POKORNÝ STANISLAV

P.C.FOX ASSETS s.r.o. – ČERVENÝ PAVEL

JEŘÁBEK PAVEL

CHROMÁČEK VLADISLAV

CHRISTINA A MARGIT BRATH (TSCHERNEY)
DLABÁČEK JOSEF
KOLÁŘOVI (OLDŘICH)

PRACOVNÍ SKUPINA
VOJTÍŠEK JIŘÍ, ŠTEFEK JAN ST., PLCH LUKÁŠ, HORSKÝ MARTIN,
KROPMAN HEERDINK STINY CHRISTINA MARIA, HEERDINK JAN JOANNES MARIA
NOVOTNÝ PAVEL, NOVOTNÝ PAVEL ML., NOVOTNÝ MICHAEL, KALENSKÝ JAN
ALBRECHT A SPOL. S.R.O., KOPANSKÁ MARIE, BRATŘI ŠELELYOVI, PETRTÝL VÁCLAV
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