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Vážení

přátelé

Bílého

kamene, po dlouhé době se vám opět
ozývají

pořadatelé

cykloturistické

této

akce,

tradiční
probíhající

převážně na území Vojenského újezdu
Libavá.
A máme pro vás skvělou
zprávu: věříme, že letošní Bílý kámen
opravdu bude. Z pověření města Velká
Bystřice ho připraví opět bystřický
národopisný

soubor

Haná

ve

spolupráci s Okrašlovacím spolkem
Lubavia.
Přednosta újezdu pan pplk. Ing. Ladislav Zakuťanský přípravu pořádání této akce
pořadatelům povolil a stanovil datum jejího uskutečnění na sobotu 28. srpna 2021.
Konání je podmíněno příznivou epidemiologickou situací v tuto dobu, která bude
definitivně zhodnocena v prvních dnech měsíce července, kdy budou upřesněna i další
specifika konání tohoto ročníku.
Již dnes víme, že mezi ně bude patřit skutečnost, že občerstvení účastníků může
být zajištěno jen mimo území vojenského prostoru. Na parkovišti pod Strážnou,
zámečku Bores ani Velké Střelné občerstvovací stanice nebude. Naopak na vstupních
i výstupních místech a mimo území VVP občerstvení bude umožněno (Mrsklesy, Město
Libavá, Stará Voda, Staré Oldřůvky, Zelený Kříž, údolí řeky Bystřice a další).
Mezi ty dobré zprávy patří určitě oznámení o tom, že na komunikaci Velká Střelná –
Zelený kříž byl položen nový asfaltový koberec na šestikilometrovém úseku

z Velké Střelné až za bývalou obec Nová Ves. Spolupořádající libavský spolek Lubavia
nezahálel a připravil pro účastníky nejedno příjemné překvapení, o čemž vás v dalších
zpravodajích budeme blíže informovat.
Chystáme se opět zorganizovat systém autokarových přesunů po trasách akce
pro starší účastníky a rodiny s dětmi – i o tom budeme zájemce informovat během
krátké doby, kdy připravíme rezervační systém.
Vstupné na akci zůstává na částce 50,- Kč, z níž 20,- Kč bude převedeno
účelově na opravy památek na území vojenského prostoru.
Pořadatelé budou letos připravovat tuto akci za obtížných podmínek, protože
dva týdny před dnem konání bude probíhat po celém výcvikovém prostoru rozsáhlé
mezinárodní cvičení a přípravu tak musíme redukovat jen na soboty a neděle.
Takže v současné době je pro nás podstatné, že je akce povolena, je stanoveno
pevné datum a my vás žádáme, abyste o této skutečnosti informovali své přátele,
známé a další zájemce o tuto ojedinělou možnost, kterou legální prohlídka
Vojenského újezdu Libavá bezesporu je.
A my, pořadatelé jsme moc rádi, že to pro vás můžeme připravit již po
jedenatřicáté na 27. ročníku Bílého kamene, kdy budeme se zájmem vyhlížet
stotisícího účastníka.
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