RODINNÉ VANDROVÁNÍ 2016
V sobotu 21. května 2016 uspořádala naše obec ve spolupráci s německým turistickým
spolkem z Rübenau v rámci Společného fondu malých projektů SN – CZ 2014-2020 u nás již
tradiční a oblíbenou turistickou akci RODINNÉ VANDROVÁNÍ.
Nejen, že nám kupodivu vyšlo báječné počasí, ale byli jsme potěšeni velkou účastí.
Turistů, kteří prošli některou ze tří tras – 10, 17, 25 km anebo dětskou Mimíkovu cestu, bylo
více než 380! Na přípravě a průběhu akce se podílelo 50 pomocníků.
Turistické trasy vedly po české i německé straně hranic, účastníci na nich měli
možnost se občerstvit na několika občerstvovacích stanicích. Největší úspěch měly jako vždy
krajíce chleba namazané sádlem se škvarky, s cibulí a kyselými okurkami. Na jedné stanici si
také s chutí všichni dali domácí bramboračku z kotlíku na ohništi.
Na dětské Mimíkově pohádkové trase čekaly na děti na dvě desítky pohádkových
postav, u nichž děti plnily různé úkoly, za které dostaly zaslouženou odměnu. Legraci si užili
i dospělí, kteří děti doprovázeli. I oni totiž museli plnit úkoly stejně jako děti.
Po příchodu do cíle trasy na děti čekal klaun Charles, který měl pro ně připravený
velmi pěkný program plný písniček a soutěží. Všechny děti dostaly také buřtíky, které si
opekly na ohýnku. Všichni, kdo zdárně dorazili do cíle si na kole štěstí vylosovali svou
odměnu a dostali také pamětní list a děti navíc ještě medaile. K poslechu v cíli hrála všem
přítomným kapela Janebáci, která vytvořila velmi pěknou atmosféru k oddechu při
občerstvování po našlapaných kilometrech.
Jako další doprovodný program si zájemci mohli prohlédnout kalecký kostel Sv.
Václava, kde je stálá výstava fotografií pohlednic z Kalecka. Další výstava byla připravena na
obecním sále, která zase přiblížila návštěvníkům historii našich obcí.
Rádi bychom touto cestou všem moc poděkovali za účast a hlavně vyjádřili veliké
poděkování všem těm, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu, aby se tato organizačně velmi
náročná akce takhle vydařila. Děkujeme přípravnému štábu, všem ochotným pomocníkům
z řad občanů a přátel, kteří pomohli nejen s přípravou akce, ale i při akci samotné, všem kteří
upekli koláče, těm, kteří se ochotně převlékli do kostýmů a masek, aby pobavili děti, našim
hasičům a hasičům ze sousedního Blatna. Bez vaší pomoci by se nám takovou akci těžko
podařilo zvládnout. Akce měla u účastníků veliký ohlas a věříme, že se napřesrok opět
budeme těšit na další vandrování.

