
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
48. Rady města

konané dne 11.10.2021

Dar zlaté lyže - historické ceny závodu Zlaté lyže Českomoravské Vysočiny

Zlatá lyže je jeden z nejstarších, ale i nejvýznačnějších lyžařských závodů pořádaných v České republice. První 
ročník závodů se uskutečnil v Novém Městě na Moravě v roce 1934. Cena závodu Zlatá lyže Českomoravské 
Vysočiny byla putovní a byla určena pro vítěze závodu sdruženého. Jejím trvalým držitelem se stal závodník, 
který zvítězil v závodu třikrát po sobě nebo pětkrát celkem. Jediným závodníkem, který toho v historii dosáhl, 
byl novoměstský lyžař, ░░░░ ░░░░ ░ , který v závodě zvítězil v letech 1939,1940, 1941,1942 a 1949.
Nové Město na Moravě navštívil v těchto dnech pan ░░░░ ░░░░ ░░░ závodníka ░░░░ ░░░░ ░░ , 
který městu nabídl výše uvedenou zlatou lyži - historickou cenu lyžařského závodu Zlaté lyže Českomoravské 
Vysočiny, kterou zdědil, jako dar.
Vzhledem k tomu, že příští kulturní rok, rok 2022 je věnován lyžování, je velmi vhodné tuto nabídku pana 
░░░░ ░ přijmout a historickou zlatou lyži vystavit ve výstavních prostorách Horáckého muzea.
Z toho důvodu Vám předkládáme ke schválení návrh darovací smlouvy - daru zlaté lyže, jejíž součástí je i 
fotodokumentace zlaté lyže.

I. Rada města schvaluje
darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 
59231 Nové Město na Moravě jako obdarovaným a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Hlučín jako dárcem, jejímž předmětem je darování 1 ks zlaté lyže, historické 
ceny závodu Zlatá lyže Českomoravské Vysočiny dle přílohy č. 1 a vyslovuje poděkování panu ░░░░ 
░░░░ ░░░  za tento dar. 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: Odbor ŠKSV doporučuje Radě města Nové Město na Moravě předložený 
návrh darovací smlouvy schválit a dar zlaté lyže přijmout.

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Zlatá lyže je jeden z nejstarších, ale i nejvýznačnějších lyžařských závodů 
pořádaných v České republice. První ročník závodů se uskutečnil v 
Novém Městě na Moravě v roce 1934.Cena závodu Zlatá lyže 
Českomoravské Vysočiny byla putovní a byla určena pro vítěze závodu 
sdruženého. Jejím trvalým držitelem se stal závodník, který zvítězil v 
závodu třikrát po sobě nebo pětkrát celkem. Jediným závodníkem, který 
toho v historii dosáhl, byl novoměstský lyžař, ░░░░ ░░░░ ░ , který v 
závodě zvítězil v letech 1939,1940, 1941,1942 a 1949.
Nové Město na Moravě navštívil v těchto dnech pan ░░░░ ░░░░ ░░░ 
 závodníka ░░░░ ░░░░ ░░ , který městu nabídl výše uvedenou zlatou 
lyži - historickou cenu lyžařského závodu Zlaté lyže Českomoravské 
Vysočiny, kterou zdědil, jako dar.
I vzhledem k tomu, že příští kulturní rok - rok 2022 je věnován lyžování, 
je velmi vhodné tuto nabídku pana░░░░ ░ přijmout a historickou zlatou 
lyži vystavit ve výstavních prostorách Horáckého muzea.
Z toho důvodu Vám předkládáme ke schválení návrh darovací smlouvy - 
daru zlaté lyže.

Materiál obsahuje: Příloha - Darovací smlouva (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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