Severní stopou - 34. ročník - sobota 15.05. 2010
( Mezinárodní turistický pochod )
V sobotu 15. května 2010 uspořádal Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci
s Městem Dolní Poustevna již 34. ročník turistického pochodu SEVERNÍ STOPOU.
Úspěšnost pochodu závisí vždy na počasí. O víkendu týden před Stopou bylo nádherně.
Pak se počasí zkazilo, pršelo a bylo chladno. Ve čtvrtek před termínem pochodu bylo oblačno, v pátek celý den pršelo a bylo chladno.
Pořadatelé počítali s nepříznivým počasím, a proto se snažili maximálně zabezpečit start a
cíl pochodu. V pátek byla postavena většina stánků včetně dvou velkých hangárů v cíli na Čtverci.
V sobotu časně ráno byl postaven zbytek stánků a velkých slunečníků.
Počasí bylo nakonec relativně dobré. Bylo zataženo, chladno, občas jen drobně mrholilo.
Štěstí přeje připraveným, a tak vše relativně dobře dopadlo.
Start začal v osm hodin v areálu turistické chaty za hřištěm.
Jako první se již tradičně prezentovali turisté z Německa. Mnoho turistů přijelo posíleným vlakem
v půl deváté, další pak historickým motoráčkem před desátou hodinou. Poustevňáci přicházeli průběžně až do konce startu v jedenáct hodin.
Nabídka tras byla od 3 km až do 20 km. Letošní trasy nevedly přes Německo.
Všichni turisté navštívili nově zrekonstruovaný poustevenský kostelík – Centrum setkávání. Pro
město Dolní Poustevnu má toto nové kulturní středisko velký význam. Kostelík byl letošním
symbolem pro propozice pochodu, suvenýr i diplom.
Letos si mohli účastníci prohlédnout i poustevenský kostel sv. Archanděla Michaela. Je to
poprvé v historii Stopy.
Trasa 5 km zabočila u vodojemu v Horní Poustevně a vedla pod železničním viaduktem již přímo
do cíle na Čtverec.
Trasa 8 km odbočila u Zeleného stromu okolo Karlínského rybníku na Čtverec.
Delší trasy 15 km a 20 km vedly přes Novou Vísku, okolo Kozí farmy (možnost občerstvení), dále
po státní hranici přes vrchol Roubený na starou silnici Drážďanku. 15km trasa zde odbočila na
Lobendavu. Nejdelší 20km trasa zavedla účastníky ke středověkému rýžovišti zlata s návratem
kolem lobendavského lomu, po Drážďance, přes Lobendavu, Markétu a Karlín na Čtverec.
Cyklotrasy 10 km, 20 km, 30 km zavedly cyklisty téměř na všechny kontrolní místa. 30km cyklotrasa se vracela do cíle přes Lipovou.
Na kontrolách obdrželi účastníci zajímavá razítka (barevné kontrolní etikety).
Na krátkých trasách byly pro děti již tradičně připraveny soutěže o bonbóny.
V cíli pochodu na ČTVERCI bylo opět velmi rušno! Účastníci obdrželi barevný pamětní list
a keramický suvenýr. Zvláštní odměnu obdrželi 3 nejmladší a 3 nejstarší účastníci - nejmladší
účastníci tašku s dárky pro kojence a nejstarší účastníci tradiční keramický hrnek se suvenýrem
letošní Stopy.
K občerstvení byly připraveny párky z udírny, čepované pivo a limo, sladkosti, aj.
Hudební produkci zajistila již tradičně country skupina Srdíčko z Ústí nad Labem.
Účastníci si mohli zakoupit almanach „Historie turistického pochodu Severní stopou – 30
let“, pohledy, turistické suvenýry a výrobky z keramické dílny.

STATISTIKA
Letošní STOPY se zúčastnilo 1.069 účastníků a 90 pořadatelů.
Letošní STOPA byla velmi úspěšná i s ohledem na nepříznivé počasí.
Nevyšší účast byla v roce 2006 na 30. ročníku – 1.917 účastníků.
Druhá nejvyšší účast v r. 2008 na 32. ročníku – 1.805 účastníků.
Nejúspěšnější trasy letošní Stopy:
8 km
390 úč.
5 km
163 úč.
Letošní Stopy se zúčastnilo z celkového počtu 1069 účastníků 102 turistů z Německa a 20
z Polska. Cyklistů bylo celkem 25. Dětí se zúčastnilo 290. O zdárný průběh pochodu se staralo
přes 90 pořadatelů (30 dětí na kontrolách a hrách, 60 dospělých na startu, na trasách a v cíli).
Nejmladší účastníci :
1. Maruška Vítková
2. Jakub Marek
3. Michal Vavřínek

nar. 15.04. 2010
nar. 01.04. 2010
nar. 22.03. 2010

1 měs.
1 měs., 14 dní
1 měs., 24 dní

Krásná Lípa
Děčín
Ústí nad Labem

Nejstarší účastníci :
1. Gerta Kokšalová
2. Hans Otto
3. Erhard Hunger

nar. 03.03. 1925
nar. 12.01. 1926
nar. 11.06. 1928

85 let
84 let
81 let

Mikulášovice
Dürrröhrsdorf-Dittersbach
Sebnitz

Účastníci mohli odcestovat ze Severní stopy opět historickým motoráčkem.
Zařazení jízdy historického vláčku mělo nesporně kladný přínos pro dostupnost a úspěšnost
SEVERNÍ STOPY!
Velké poděkování zaslouží všichni letošní účastníci, kteří se na Severní stopu vypravili i přesto, že
počasí nebylo vůbec ideální. Pořadatelé si těchto „skalních turistů“ velice váží.
Pochvalu za dobře zorganizovanou a zabezpečenou akci si zaslouží všichni pořadatelé, kteří letošní
Severní stopou zajišťovali.
Poděkování patří Městskému úřadu v Dolní Poustevně a všem spolupracujícím organizacím
(základní škola, myslivci, hasiči, farní úřad) a všem sponzorům.
Informace a fotky z letošního a minulých ročníků SEVERNÍ STOPY naleznete na
www.severnistopou.cz.
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