
 

  

Zpravodaj BK 3 / 2021 – Co nového 

na Kameni? 
 
5. 8. 2021 
 

Až počátkem tohoto měsíce 

jsme dostali definitivní potvrzení toho, 

že letošní – již 27. ročník Bílého kamene 

– je definitivně povolen a pořadatelé se 

mohou vrhnout do příprav se vším 

nasazením. Zásadní podmínkou konání 

Bílého kamene však bude dodržování 

epidemiologických nařízení vydaných 

Ministerstvem zdravotnictví a platných 

v den konání akce (tj. očkování nebo 

negativní test, dodržování rozestupů 

apod.). 

Mezi novinky tohoto ročníku patří zpřístupnění dříve zpustošeného 

hřbitova v bývalé obci Nová Ves, který byl členy spolku Lubavia doslova vyrván přírodě 

k prohlídce po sedmdesáti letech od jeho zániku. 

Ve Městě Libavá je zřízen nový přístup do místního odsvěceného kostela 

přímo na patro, kde je umístěna nová výstava velkoplošných fotografií převážně 

Jindřicha Machaly a je zaměřena na záběry památek a přírody vojenského prostoru. 

Vaši pozornost jistě upoutají dva nové modřínové kříže. První se nachází ve 

dvou třetinách stoupání z Mrskles na Strážnou v místech, kde kdysi dávno stával tak 

zvaný Kleinův obrázek, připomínající zde brutální vraždu – zhotovili jej mrsklesští 

občané Jiří Zdařil ml. a Dalibor Liberda. 



 

  

Ten druhý byl vztyčen nedaleko Bílého 

kamene na pietním místě kamenného kříže, 

připomínajícího tragickou smrt mileneckého páru 

z Jestřabí. Je to zmenšená kopie nového jestřabského 

kříže od stejného autora – Jaromíra Machaly, jasanovou 

dřevořezbou ho vyzdobil Jiří Krbeček. 

Problémy se nám však nevyhnuly. Ten 

podstatný je v omezení příjezdu aut na Zelený kříž a do 

Kozlova, protože komunikace z Velkého Újezdu do 

Kozlova a z Potštátu do Boškova je pro opravy silnice uzavřena. Příjezd osobním 

autem na Zelený kříž je tak možný pouze po silnici Lipník – Loučka – Slavkov – Zelený 

kříž – Kozlov nebo alternativně po úzké asfaltové silničce Milenov – Uhřínov – 

Středolesí – Boškov – Zelený kříž – Kozlov. Podrobnosti budou uveřejněny v některém 

z dalších Zpravodajů.  

Pro letošní rok je pro lesní práce neprůjezdná spojka z údolí říčky Lichničky 

do bývalé obce Smilov (v mapě akce mezi křižovatkami č. 48 a č. 9). 

Bohužel se na letošním ročníku z podobných důvodů nedostaneme na loni 

připravenou trasu z Města Libavá přes Zigartice a Vojnovice na Starou Vodu. 

Zpravodaj končíme dobrou zprávou z Českých drah, které za prostředky 

Olomouckého kraje dokázaly rychle vypravit pro cyklisty již tradiční vlak, který 

přepraví přes Hlubočky, Jívovou a Domašov nad Bystřicí 135 cykloturistů se stovkou 

bicyklů. Odjíždí z hlavního nádraží v Olomouci v 8:30 – díky moc! 

Weby: www.bilykamen-libava.cz, www.lubavia.cz 

Facebook: www.facebook.com/bilykamen.libava 

Instagram: www.instagram.com/bilykamen 

Za realizační tým akce Bílý kámen 

Milan Heřman  

Jaroslav J. Koš 
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