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Ahoj Jiří, zdravím Tebe i celou Moravu! 
 Dnes se vydáme na Novoměstsko. Nedávno jsem se na tato místa vydal mimo jiné 
proto, že jsem třeba v Nové Vsi, ale ani na dalších místech už delší dobu nebyl. Začněme 
v Olešné. Zde najdeme kostel svaté Maří Magdalény, hezké prostředí je i kolem kostela. 
Z Olešné se vydáme vlevo kolem hřbitova úzkou silničkou k nejvyššímu bodu v tomto úseku. 
Když se ohlédneme, čekají nás dobré pohledy nejen k Olešné, ale také k Zubří i k dalším 
místům. Přejdeme hlavní silnici (silnice od Dolní Rožínky do Nového Města na Moravě) 
a hned tam se otevřou pohledy na druhou stranu, tedy hlavně ke Žďáru a k Bobrové. 
 Zanedlouho dojdeme k místu, jehož název má sedm slov. Mám na mysli Novou Ves 
u Nového Města na Moravě. Zde je pěkný sportovní areál, nedaleko dřevěný kříž z roku 2005, 
Strom svobody z roku 2018, pomník obětem první světové války. Všiml jsem si, že se zde 
opravuje rybník, je vypuštěný a odváží se nánosy bahna. 
 Dále pojďme směr Dlouhé. Malý kousek za Novou Vsí je vedle silnice kříž 
z nedvědického mramoru. Lze přečíst, že je z roku 1949 a je uvedeno i jméno dávného 
kameníka (Űberall). Následně jsem došel k lesní školce Zátoky. Všiml jsem si vlevo od 
silnice rostoucích krásných statných modřínů. 
 Před obcí Dlouhé přijdeme k rybníku a co víc – otevře se možná až nečekaný pohled 
do dálky. Samo Dlouhé má kapličku, pomník obětem válek a na návsi roste Strom milénia – 

k příležitosti nového tisíciletí a 28. října (2001). Mezi Dlouhým a následující obcí Račice je 
další rybník a lípa, u které je informační tabulka a text Lípa k 100. výročí vzniku 

Československa Dlouhé a Račice společně (2018). V Račicích jsem se zastavil u kapličky. 
Nad střechou je zvonička, tak to běžně bývá, a v přízemí jsem přes okno pozoroval starou 
hasičskou stříkačku. Kombinace potřebného, poznamenal jsem si. 
 Na konci Račic jsem zvolil polní cestu vlevo, došel jsem k potoku Olešná. Na dohled 
už byla cílová obec Zvole. Kdo by snad neznal: ve Zvoli je Santiniho kostel svatého Václava 
z 18. století. 
 
 
 
 


