Nové Město na Moravě a Bílá skála
(27. 6. 2021)
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo!
Dnes nás čeká krátká, ale příjemná vycházka na Novoměstsku. V Novém Městě na
Moravě půjdeme kolem katolického hřbitova, čekají nás ulice Malá a Bělisko, zde už nás
povedou zelené turistické značky. Půjdeme kolem potoka, z něhož bude později řeka
Bobrůvka. Zde mě zaujaly názvy ulic vpravo v nové zástavbě. Názvy: Nad Městem a dále
Borová, Jedlová, Smrková, Modřínová, Šípková, Kaštanová.
Půjdeme kolem přírodního koupaliště, brzy dojdeme k lesu. Ze zelené značky
přejdeme na modře značený vycházkový okruh (to jsou značky úhlopříčně půlené). Kousek za
rozcestníkem Pod Ochozou budeme přecházet potůček (znovu Bobrůvka). To už budeme
směřovat k nejvyššímu bodu vycházky Bílé skále (777 m n. m.). Nahoře je mýtina, ale
rozhled do krajiny není. Kdo by chtěl, nedaleko níž je ještě Černá skála a pod ní studánka –
toto je mimo značené cesty, takže doporučuji podívat se do mapy.
Je možné ještě jedno odbočení z okružní trasy – zajít do Vlachovic. Tato obec je
v nadmořské výšce 754 metrů. Uvádí se rok vzniku 1496. Kdysi se zde těžila železná ruda pro
nedaleké kadovské železárny. Dnes je zde možné obdivovat vysočinskou architekturu.
Od Bílé skály budeme pomalu klesat k Novému Městu. U přírodního rašeliniště se na
informační tabuli můžeme dovědět o této lokalitě více, mimo jiné se zde nacházejí vzácné
druhy rostlin.
Za chvíli dojdeme k hotelu Ski a k Vysočina aréně. Odtud je více možností, jak do
cílového města. Já jsem minulý týden šel souběžně se silnicí kolem závodu MEDIN (bývalá
Chirana). Zde se vyrábějí nástroje pro zubní ošetření, chirurgii, kloubní náhrady. Tudy se
přijde k železniční zastávce. Odtud lze odjet vlakem, nebo lze projít městem a užít si ještě
příjemné Nové Město na Moravě. Zde lze třeba navštívit muzeum, galerii, poučit se z textů na
několika pamětních deskách na budovách.

