Zpravodaj Bílého kamene č.1/2019:
První informace o nastalých změnách
Vážení přátelé, účastníci akce Bílý kámen,
již v prvních dnech roku 2019 se vám ozýváme
s prvním souhrnným oznámením o konání XXVI. ročníku této
významné cykloturistické akce.
Předně oficiálně potvrzujeme, že Bílý kámen bude opět
uskutečněn, a to ve středu 1. května tohoto roku v duchu
tradice uplynulých pětadvaceti let. Oproti minulým ročníkům
nás však čeká řada podstatných změn, která se však nedotýká
vás účastníků, ale především nás pořadatelů.
Mezi ty zásadní patří změna hlavního pořadatele.
Město Velká Bystřice, jako zakladatel, statutární organizační subjekt, ale také jako
držitel ochranné známky „Bílý kámen®“, po projednání s přednostou vojenského újezdu
Libavá rozhodlo, že funkci hlavního pořadatele převezme jiný velkobystřický spolek, a to
národopisný soubor Haná Velká Bystřice.
Hlavním důvodem k tomuto rozhodnutí byl fakt, že AVK Velká Bystřice, který byl
úspěšným hlavním pořadatelem Bílého kamene po dlouhá léta, přestal být de facto bystřickým
spolkem, protože zastoupení bystřických občanů v této organizaci během posledních několika
let postupně klesalo až téměř k nule.
Představitelé města, ve snaze zachovat i nadále kontinuitu pořadatelství Kamene,
nabídli AVK možnost podílu na spoluúčasti při jeho dalším pořádání. Tato nabídka byla
bohužel odmítnuta, stejně jako spolupráce při předání akce nově jmenovanému pořadateli.
Přesto, že tato neochota zbytečně ztěžuje novým pořadatelům přípravu tohoto ročníku
BK, věříme, že bude zvládnuta. Akci totiž zajišťuje tým pořadatelů, z něhož mnozí Bílý
kámen dlouhá léta pořádali. Nedílnou součástí týmu je také Jaroslav Jerry Koš, zakladatel BK
a dlouholetý autor většiny zpravodajů, disponující archivem, který vede od založení akce před
25 lety až do dnešních dnů.
Spolek Haná Velká Bystřice, který byl jmenován hlavní pořadatelem BK, je více než
70 členný kolektiv sdružující již od roku 1976 zájemce o lidové tance, písně a zvyky.
Zastřešuje folklorní soubory Str.Haná, Haná, Mladá Haná a dětské soubory Krušpánek a
Čekanka. Pořádá Slavnost kroje, masopustní a velikonoční průvody, Sečení lóke, Štěpánské
koledování a další zvykoslovné obyčeje v rámci cyklu Hanácký rok v Bystřici. Spolu
s městem je pořadatelem mezinárodního folklorního festivalu Lidový rok. Svým
vystupováním nejen v Česku, ale i v zahraničí reprezentuje nejen Velkou Bystřici, ale celou
Hanou.
Důležitým spolupořádajícím subjektem spolku Haná se od tohoto ročníku BK stává
libavský spolek Lubavia, o jehož činnosti bude vydán samostatný zpravodaj. Spolek již tři
roky intenzivně pracuje na záchraně zbytků památek na tomto rozsáhlém území, z něhož byli
po druhé světové válce původní němečtí obyvatelé odsunuti. Vyvíjí svoji prospěšnou činnost
na vlastní náklady, dary soukromých osob a příspěvky institucí, které v tomto prostoru vyvíjí
hospodářskou činnost. Za krátkou dobu svého působení spolek pracuje na obnově libavského
větrného mlýna, podílí se na údržbě libavského kostela, areálu Staré Vody, odstranil kubíky
náletových dřevin z mnoha zaniklých hřbitovů, z ruin vybudoval původní vojnovickou
kapličku a snaží se o postupnou opravu mnoha drobných sakrálních památek na celém území
Libavska. Zapojením spolku Lubavia do pořádání Bílého kamene se tak otevřela možnost
přímé podpory jeho činnosti všemi cykloturisty tak, že čtvrtina z jejich vstupného bude určena
přes tento spolek výhradně na obnovu libavských památek.

Jak jste mnozí zjistili z naprosto "vyluxovaného" původního kamenického webu,
začíná se i zde od nuly. Vydáním tohoto zpravodaje dávají pořadatele ve známost vytvoření
nových webových stránek akce Bílý kámen a to na adrese http://www.bilykamen-libava.cz/.
Během dalších týdnů budou tyto stránky nadále doplňovány tak, aby co nejdříve stoprocentně
plnily svůj účel. Protože nám nebyla předána ani současná databáze e-mailových adres
zájemců o Bílý kámen, musíme postupně doplnit tu, která je v našem archivu zachována
z roku 2015 a v níž došlo určitě k řadě změn. Pokud se k vám tento zpravodaj dostane osobně,
prosíme o jeho rozeslání dalším příznivcům a spolkům, fandícím této ojedinělé
cykloturistické akci, za což předem děkujeme. Na nových stránkách se mohou k přímému
odebírání všech zpravodajů přihlásit všichni zájemci.
Již v těchto dnech se dokončuje návrh nové grafické podoby propozic, ale i nového
mapového podkladu pro účely letošního Bílého kamene. Doufáme, že bude nejen
přehlednější, ale že vám navíc nabídne zajímavá místa a trasy doporučená k navštívení.
Po schválení tras tohoto ročníku BK přednostou vojenského újezdu Libavá a
dokončení topografických prací budeme muset přistoupit k výrobě rozsáhlé, nové sady
orientačních tabulí a směrovek pro všechny důležité křižovatky na trasách akce, zhotovit
označení stanovišť pořadatelů a jejich vybavení potřebnými pomůckami, což bude jistě
časově i finančně náročné.
Mimo jiné z těchto důvodů se
neobejdeme bez podpory sponzorů, které
hodláme v nejbližší době oslovit a zajistit tak
částečné krytí nákladů akce včetně podpory
obnovy zničených památek na Libavsku.
Takto získané finanční prostředky budou
použity výhradně k těmto účelům.
Čekají nás další a další organizační
úkoly, na jejichž realizaci máme necelé čtyři
měsíce. Jak říkají stavaři, začínáme doslova
"na zelené louce", což znamená postavit
všechno z gruntu od základů až po střechu. Věříme, že se nám to i s vaší pomocí a důvěrou
podaří - nepochybujeme o tom ani na chvíli.
Těšíme se na další spolupráci se všemi, kdož Bílému kameni fandí. Budeme velmi
rádi, pokud nás navštívíte na internetu:
www.bilykamen-libava.cz
facebook.com/bilykamen.libava
http://www.instagram.com/bilykamen
Za realizační tým akce Bílý kámen
Milan Heřman
Jaroslav Jerry Koš
Bližší informace o pořádajících subjektech:
Město Velká Bystřice:
Haná Velká Bystřice z.s.:
Okrašlovací spolek Lubavia:

www.velkabystrice.cz
www.souborhana.cz
www.lubavia.cz
Fotografie: Pavel Kolman

