ROK 1977.
MNV:
Akce politické i kulturní proběhly v tomto roce ve znamení 60. výročí VŘSR. V národním výboře
pracovaly aktivně všechny komise.
Akce „Z“
Na rozšíření kanalizační sítě v obci přidělil ONV částku 28.000 Kč, byl zrušen rybník před domem č. 8
a brigádnicky provedena parková úprava. První etapa kanalizace byla ukončena – hodnota díla je
46.000 Kč. Pro příští rok jsou požadavky na akce „Z“ kráceny 1:4.
Na budově bývalé školy byla instalována siréna. Materiál CO byl uložen budově. Hospodářem CO byl
určen s. Koláčný Jindřich.
KSČ a NF:
KSČ zajišťuje s MNV všechny kulturní a politické akce v obci. ČSŽ – velmi aktivní složka.
ZO SSM – začala velmi dobře pracovat, členové se zúčastňují všech veřejných akcí v obci, odpracovali
mnoho brigádnických hodin na úpravě okolí a úklidu vnitřku sokolovny.
PO KOSMÍK – zúčastnil se s programem oslav MDŽ, uspořádal táborový oheň před 1. májem,
lampiónový průvod a kulturní program na slavnostní schůzi k 60. výročí vítězství VŘSR.
ČMS – pořádal tradiční poslední leč, ples, karneval pro děti a střelecký den.
SČSP – získal dva nové členy. Za dlouholetou činnost v pobočce předal předseda s. Vašín diplom s.
Burešovi Stanislavu.
ČsČK – žádná činnost.
Svazarm – žádná činnost.
Všechny složky posílaly rezoluci proti „N“ bombě.
JZD:
Jednotné zemědělské družstvo se sloučilo s Říčany. Název: JZD „Veveří“ se sídlem v Říčanech.
Předsedou družstva byl zvolen ing. Malý Miroslav z Říčan.
Stěhování:
24. 6. se přestěhoval Mareš Zdeněk se svojí rodinou do nového bytu v Brně, sídliště Bohunice.
V domku č. 45 zůstala trvale bydlet pouze jeho matka.
Zounek Jaroslav se přestěhoval s rod. Do č. 61.
Zemřeli:
Vlková Amalie č. 2
Zelinka Karel č. 6
Böhm Josef č. 51
Zelinka Osvald č. 65

84 let
66 let
69 let
66 let

Narození:
13. 3. Jiruše Michal č. 58
15. 8. Zounek Lubomír č. 8
30. 8. Zounková Markéta č. 47
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13. 9. Zounek Marek č. 61
28. 10. Solský Pavel č. 24
Sňatky:
26. 3. Zounek Jan 1956, Hvozdec č. 36 (61)
Uherková Radka 1958, Říčany, 220
9. 4. Králová Milada 1944, Hvozdec č. 53
Nápravník Milan 1938, Vyškov, Puškinova 2
Ponechali si každý svoje příjmení.
7. 5. Zounková Božena 1954, Hvozdec 63
Pacek Josef 1949, Vev. Bítýška 52
Všechny novomanželské páry budou bydlet v naší obci.
Různé:
13. 10. zahájil Sokol cvičení pro děti, mládež i dospělé. Zájemců je mnoho, zvláště děti chodí do
cvičení velmi rády.

Zapsala: Helena Šťastná
předseda MNV: Šťastný
tajemník MNV: Hemala

ROK 1978
Tento rok proběhl ve znamení oslav 60. výročí vzniku samostatného Československa, 30. výročí
Vítězného února. V obci proběhla slavnostní schůze, na kterou připravili pionýři oddílu KOSMÍK
výstavku fotografií a výrobků ze své činnosti a myslivci uspořádali výstavu trofejí.
2. 3. 1978 – v 16,28 hod. – SOJUZ 28 – VLADIMÍR REMEK - první kosmonaut ČSSR!

MNV:
Proběhlo jednání s družstvem Jednota Brno, které se týkalo povolení stavby nové prodejny potravin
v naší obci. Nová výstavba povolena nebyla avšak budou zváženy možnosti adaptace některé budovy
v obci pro tento účel. V červnu odešla do důchodu prodavačka Jednoty paní Mülbacherová a prodejna
byla uzavřena. Za dlouholetou práci v prodejně poděkovali paní Mülbacherové zástupci MNV a
dohlížecího výboru. V dubnu projevil n. p. Rico Vev. Bítýška – závod 01 zájem o budovu bývalé školy
v naší obci, kterou chtěl na vlastní náklady zadaptovat na mateřskou školu. Z tohoto důvodu byla dána
výpověď z bytu jeho dosavadní uživatele paní Kotilové.
Akce „Z“:
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V srpnu provedla OSS Tišnov penetraci stávajících vozovek v obci. Opravovala se budova pohostinství
a jednalo se s majitelem panem Haslingerem o vykoupení této budovy. Majitel nesouhlasil.
Brigádnicky bylo provedeno čištění vodní nádrže. V měsíci srpnu byla projednána otázka přestavby
bývalé školní třídy na prodejnu potravin. Adaptační práce trvaly až do konce roku. Dále se pracovalo na
dokončení kanalizační sítě, prováděly se úpravy okolí vodní nádrže a začalo se se stavbou hřiště.
Kulturní a politické akce:
Ke 30. výročí Vítězného února proběhla beseda s mládeží o významu MNV a činnosti NV v obci.
MDŽ – oslavy proběhly 4. 3. v sokolovně, pionýři připravili přání pro ženy a kulturní program, TJ
Sokol připravil ukázky cvičení.
29. 4. zorganizoval ČSŽ a pionýři táborák s opékáním špekáčků. Ženy opět připravily karafiáty k 1.
máji.
30. 4. se konal lampiónový průvod obcí.
1. máj – byl organizován průvod obcí a pak účast na oslavách ve Vev. Bítýšce.
3. – 4. 6. pořádali myslivci tradiční Střelecký den, v tomto roce byl opět myslivecký ples a karneval pro
děti, novinkou byl „Myslivecký Silvestr“, který se velmi vydařil.
30. 11. Zorganizovaly ženy zájezd do vinného sklepa. Hodně pomáhaly při úklidu nové prodejny, kde
bude vedoucí Eva Křížová, která se přivdala do naší obce.
Zemřeli:
Blechová Anastázie č. 38
Křížová Marie č. 25

ve věku 84 let
ve věku 79 let

Narození:
Marešová Kateřina č. 45
Vaněk Jan č. 58

16. 5. 1978
5. 7. 1978

Stěhování:
Ing. Karásek Oldřich dokončil stavbu rodinného domku ve Hvozdci č. 78 a přestěhoval se z Nových
Dvorů v měsíci listopadu do Hvozdce.
Mareš Zdeněk č. 45 se přestěhoval s rodinou do závodního bytu v Brně – Novém Lískovci.

Sňatky:
21. 4. Kříž Josef 1952 – Hvozdec 25
Eva Kambová 1955 – Říčany 155
- zůstali v naší obci.
30. 9. Sedlák Jan 1956 – Hvozdec 40
Prokešová Jaroslava 1957 – Vev. Bítýška 581
- přestěhovali se do Vev. Bítýšky.
19. 10. Zounková Růžena 19 .. – Hvozdec 63
Picek Eduard – Kuřim
- zůstali bydlet v naší obci.
21. 10. Jirušová Jana 195? – roz. Marešová – Hvozdec 58
Pavlíček Josef 1950 – Ostrovačice 97
- odstěhovali se do Ostrovačic.
Marešová Jarmila – Hvozdec 58
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Krejčí Vojtěch – Ostrovačice
- zůstali bydlet v naší obci.
Různé:
MNV podal na ONV žádost o vyvlastnění budovy č. 22 (pohostinství).
7. 11. Nařízena na základě rozhodnutí ONV likvidace domácího zvířectva panu Kotilovi v důsledku
zřízení prodejny potravin v budově bývalé školy.
22. 11. Knižní fond obecní knihovny byl předán MLK ve Vev. Bítýšce.
Zapsala: Helena Šťastná
předseda: Šťastný
tajemník: Hemala

ROK 1979
24. dubna oslavila Pionýrská organizace třicáté výročí svého trvání.
Mezinárodní rok dítěte.
MNV:
Na žádost MNV ve věci vyvlastnění domu č. 22 – pohostinství, patřící panu Haslingerovi – odpověděl
ONV nařízením, aby pan Haslinger nechal odklidit boční zeď budovy, nacházející se v těsné blízkosti
veřejné komunikace, a to do 1. 6. t. r.

Akce“Z“:
Pracovalo se na II. etapě budování kanalizační sítě u sokolovny a dolní části obce. V květnu se opět
čistila a chlorovala vodní nádrž. Proběhl sběr železného šrotu a jarní úklid.
Kulturní a politické akce:
MDŽ – proběhla obvyklá oslava v sokolovně s kulturním programem pionýrů.
7. 4. – pořádal pionýrský oddíl KOSMÍK spolu s mysliveckým sdružením přírodovědnou soutěž
s besedou a filmem. Účast byla velká – přišlo 96 dětí ze Hvozdce, Lažánek a Vev. Bítýšky. Výherci
dostali věcné ceny. Po besedě promítli myslivci film „Bílí jeleni“ a pohádku „Modrý pták“.
21. 4. se konal slavnostní pionýrský slib v obřadní síni MNV ve Vev. Bítýšce. Z naší obce skládali
slib: Hemalová Jaroslava, Šťastný Čestmír a Burešová Marta.
24. 4. Na oslavu založení Pionýrské organizace zorganizovala pionýrská skupiny spolu se ZO SSM
JZD Veveří brannou hru pro děti, besedu o mládežnickém pokrokovém hnutí a sportovní soutěže.
29. 4. byl opět Mírový oheň a beseda, ČSŽ se postaral o občerstvení pro děti.
1. máj - letos bylo velmi chladno, ale přesto se průvodu obcí zúčastnila většina občanů. Pionýři
rozprodali karafiáty, které připravil ČSŽ.
VO SSM: svazáci uklidili sokolovnu, připravili brigádnicky dřevo na topení a fůru palivového dříví dali
pionýrům pro letní tábor.
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23. 11. pořádali taneční odpoledne, kde hrála bítová skupina Prototyp.
Myslivecké sdružení:¨
Mimo běžné akce jako: ples, karneval, střelecký den – uspořádali myslivci družební den s MS Dolní
Dunajovice. Letos byl pouze jeden hon a to 24. 11. a po něm hned Poslední leč s mysliveckým soudem.
Sdružení propůjčilo svoji honitbu Klubu chovatelů psů malých plemen – kokršpanělů – a to pro účely
loveckých zkoušek těchto psů.
Pobočka SČSP:
Proběhla beseda o cestě po Sovětském svazu, dále výbor rozprodal vstupenky na Mírovou slavnost
v Líšni.
TJ Sokol: organizuje úspěšně cvičení pro děti a mládež.
ČsČK: nepracuje.
Svazarm: organizace ZO Svazarmu byla v obci v únoru tohoto roku zrušena pro malý zájem o činnost a
členství této organizaci.
JZD „Veveří“: družstevnice pomáhaly čistit les od klestu, sbíraly kamení, vysazovaly stromky,
připravovaly sadbové brambory.

Různé:
- V letošním roce měli žáci mimořádné zimní prázdniny. ¨
- Od 1. dubna byl zaveden letní čas.
-31. 1. byla otevřena prodejna potravin v adaptované třídě bývalé školy. Vedoucí je Křížová Eva,
Hvozdec č. 25. V září nastoupila p. Křížová na mateřskou dovolenou a nyní funkci vedoucí plní
Dufková Jana z Veverských Knínic.
- Jan a Marie Trávníčkovi, Hvozdec č. 75 oslavili letos 50 let společného života.
- 17. 12. se konala v sokolovně členská schůze KSČ, které se zúčastnila s. Dolníčková z ONV Brnovenkov a projednala otázku integrace naší obce k Veverské Bítýšce.
- Vaněk Jan – Hvozdec 58 – započal se stavbou rodinného domku na dolním konci obce („Hlavačice“).
Stěhování:
Krejčová Ludmila nar. 29. 5. 1909 – z Březí – do Hvozdce č. 68 k dceři Marii Hemalové.
Koláčná Zdena č. 73 – do Veverské Bítýšky, kde zakoupila rodinný domek.
Králová Milada č. 53 do Brna – Bohunice.
Juříček Zdeněk 1952 – z Brna do Hvozdce č. 73
Zemřeli:
Mytýzek Josef (kovář) č. 74
Krystková Bedřiška č. 19
Grézl František č. 58
Mitisek František č. 14
Zounek Bohumil č. 63
Zedníčková Žofie č. 35

77 let
80 let
83 let (3. 6.)
76 let (23. 6.)
74 let (17. 7.)
80 let (9. 12.)
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Narození:
5. 3. Krejčí Vojtěch č. 58
5. 5. Picková Zdeňka č. 57
2. 6. Packová Jindra č. 63
24. 9. Foral Čeněk č. 73a hájenka
11. 12. Křížová Magda č. 25
Sňatky:
20. 10. Marková Eva – Hvozdec č. 71
Kučera Josef – Veverská Bítýška č. 453
zůstali bydlet ve Hvozdci č. 71
Změny:
- dům č. 2 po paní Vlkové odkoupil pan Komárek Milan z Brna k rekreač. účelům,
- dům č. 76 po paní Macákové odkoupila rodina z Brna k rekreačním účelům,
- od září má pionýrská skupina novou skupinovou vedoucí – s. Šťastná předala funkci s. Juranové
Miroslavě, která bude tuto funkci vykonávat jako povolání.
Sčítání lidu: proběhlo k 1. 11. 1980 – naše obec má 244 obyvatel.
Zapsala: Helena Šťastná
předseda MNV: Šťastný
tajemník MNV: Hemala

ROK 1980.
Letošní rok proběhl ve znamení 35. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou. Vzpomínali jsme
100. výročí narozenin Dr. Bohumíra Šmerala. Konala se V. Československá spartakiáda v Praze.
MNV:
V měsíci lednu jednal MNV Hvozdec s MNV Vev. Bítýška o integraci naší obce. V březnu pak
proběhla v obci veřejná schůze MNV a KSČ, kde byli občané seznámeni s integrací Hvozdce
k Veverské Bítýšce. Této schůze se zúčastnila za ONV Brno-venkov s. Dolníčková, která odpovídala
na dotazy občanů. Program schůze zpestřili žáci LŠU z Vev. Bítýšky kulturní vložkou.
Od 1. 7. bude naše obec integrována pod MNV Vev. Bítýška. Poslanci dosavadního MNV Hvozdec
zůstávají ve funkcích až do voleb, které budou v příštím roce.
26. 6. – se konalo ve Vev. Bítýšce utavující plenární zasedání MNV Hvozdec a Vev. Bítýška. Po tomto
zasedání začal v naší obci pracovat uliční výbor ve složení:
Šťastný Jaroslav č. 20
Ing. Solský Petr č. 24
Ing. Karásek Oldřich č. 78
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Packová Marie č. 12
Liška Lubomír č. 33
Akce „Z“
Jako každoročně proběhl jarní úklid veřejných prostranství a okolí domů v celé obci. Opět se čistilo a
chlorovalo dno vodní nádrže.
V měsíci říjnu byla zbourána zadní část domu č. 22 (bývalé pohostinství) a to z bezpečnostních důvodů.
Občané z okolních domků upravili prostranství a usměrnili tok vody z přepadu studny vodovodním
kohoutkem, takže ke zdroji vody, kterému zde všichni říkají „ceďák“ je pěkný přístup.
KSČ a NF:

Myslivci:
V rámci slučování JZD a národních výborů došlo i ke slučování honiteb v celém našem okrese.
Myslivecké sdružení Hvozdec bylo rozpuštěno – poslední jeho akcí byl ples, který se konal 1. 3. 1980.
Pak došlo ke sloučení s MS Vev. Bítýška a Vev. Knínice. Do jednoho MS pod názvem „Veveří“ se
sídlem ve Veverských Knínicích. Ustavující schůze nového sdružení byla 18. 4. ve Hvozdci. Tradiční
střelecké závody se uskutečnily na Hlince 29. 6. Družba s MS Dolní Dunajovice byla potvrzena i
novým sdružením „Veveří“. 15. 11. byla poslední leč pro veřejnost, hrál soubor Akord z Vev. Bítýšky.
13. 12. uspořádali myslivci poslední leč pro členy sdružení a pozvané hosty. Hrála hudba OB Chudčice.
SSM:
Svazáci zorganizovali sběr železného šrotu, uklidili sokolovnu, upravili spolu s pionýry její okolí.
PO SSM – oddíl KOSMÍK:
V dubna převzala vedení pionýrského oddílu od s. Šťastné s. Zedníčková Ivana, funkci instruktorů
vykonávají Šťastný Radek a Mytýzek Ivo. Mimo plnění výchovného systému, veřejně prospěšné práce
a kulturního programu při veřejných politických a kulturních akcích zúčastnili se pionýři také letního
tábora, který se konal od 29. 6. do 15. 7. v Podhradí nad Dyjí v okrese Znojmo. Tábor se konal v tomto
místě naposled a to z důvodu přetížení lokality v době dovolených. Zúčastnili se: Koláčná Iveta,
Králová Renata, Šťastný Čestmír, dále Zedníčková Ivana jako praktikantka, Šťastná Helena plnila
funkci vedoucí tábora, ve funkci instruktorů pracovali na táboře Ivo Mytýzek a Radek Šťastný.
ČSŽ:
Měl jednu členskou schůzi, zorganizoval brigádu na úklid okolí prodejny potravin.
Pobočka SČSP: se omezila pouze na vybírání členských příspěvků a výroční členskou schůzi.
Stěhování:
V červenci se odstěhovala Králová Milada č. 53 se svojí rodinou do Brna. Přistěhovala se Milena
Juříčková k manželovi č. 73.
Zemřeli:
6. 3. Zedníček Jan č. 35
13. 3. Hemalová Cyrila č. 3
29. 5. Böhmová Marie č. 30
4. 9. Svoboda František č. 26
6. 12. Zelinka Jan č. 69

85 let
76 let
77 let
70 let
65 let
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Narození:
6. 1. Zounková Lenka č. 61
27. 4. Liška Lubomír č. 33
27. 7. Kučerová Hana č. 71
28. 12. Packová Vladimíra č. 63
Rozvod:
Růžena a Eduard Pickovi č. 57
V prosinci se E. Picek odstěhoval do Vev. Bítýšky.
Sňatky: tohoto roku nebyl v naší obci žádný sňatek uzavřen.
Oprava: Zdeněk Juříček 23. 4. 1952 – Hvozdec 73
Milena
15. 10. 1956 – bydlí Hvozdec č. 73
Různé:
V březnu odešla p. Marie Böhmová č. 30 do domova důchodců v Sokolnicích, kde v květnu zemřela.
Vánoce byly letos bez sněhu a na Štědrý den bylo dokonce + 10º C.
JZD:
plodina

na kolika ha výnos

pšenice

720 ha

52,3 q

ječmen jar.

428 ha

51,5 q

obilí celkem 1148 ha

52 q

brambory

20 ha

172,5 q

krm.řepa

4,5 ha

547 q

kukuřice

215 ha

438,8 q

vojtěška

197 ha

104 q

červený jetel 141 ha

96,4 q

cukrovka

400,8 q

330 ha

Zapsala: Helena Šťastná
předseda MNV: Šťastný
tajemník MNV: Hemala
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ROK 1981.
Letošní rok vyl bohatý na politické události. Konal se XXVI. sjezd KSSS, XVI. sjezd KSČ. V květnu
jsme oslavili 60. výročí založení KSČ. K tomuto významnému výročí bylo zaměřeno mnoho kulturních
a politických akcí. Neméně významné byly i volby do zastupitelských orgánů všech stupňů, které
proběhly ve dnech 5. a 6. června 1981.
Správa obce:
Až do nových voleb zůstali ve funkcích poslanci z minulého volebního období a spolu s občanským
výborem se starali o správu obce.
Akce „Z“:
V dubnu proběhl úklid obce. V měsíci květnu zorganizovali členové SSM sběr železného šrotu a
uklidili sokolovnu. Tento úklid provedli pak ještě jednou v měsíci prosinci. Čistila se také vodní nádrž.
Občané velmi kritizují torso domu č. 22 – bývalý hostinec. Tato polorozbořená budova uprostřed obce
je i předmětem kritiky turistů, kteří tudy od jara až do podzimu procházejí na svých výletech.
Volby:
Přípravou voleb v naší obci se zabývalo pět volebních komisí (č. 40 – 44) a okrsková volební komise č.
3 v tomto složení:
předseda komise – Šťastný Jaroslav č. 20
místopředseda – Mytýzek Oldřich č. 9
tajemník – Foralová Jindřiška č. 37
člen – Sedlák Jan (1922) č. 40
člen – Zounek Zdeněk (1937) č. 57
členka – Burešová Marie č. 50
náhradník – Zounek Bohumil č. 29
Sídlem komise Hvozdec – sokolovna.
Volební místnost byla důstojně vyzdobena. Volby proběhly v klidu a pohodě. Sváteční náladu dnů
voleb podpořily i relace v místním rozhlasu.
Ustanovující zasedání pléna MNV ve Veverské Bítýšce se konalo ve čtvrtek 25. června 1981
v 19 hodin v sále kulturního domu s tímto programem:
1)
Zahájení.
2)
Určení dvou ověřovatelů zápisu.
3)
Volba mandátové komise.
4)
Zpráva mandátové komise.
5)
Složení slibu poslanců MNV.
6)
Volba předsedy, místopředsedy, tajemníka a orgánů MNV.
7)
Projev nově zvoleného předsedy – volební program na nové funkční období 1981 – 1985.
8)
Předložení plánu práce pléna MNV na 2. pololetí 18981.
9)
Vystoupení zástupce vyššího orgánu.
10)
Diskuse.
11)
Projednání návrhu usnesení a jeho schválení.
12)
Závěr – ukončení.
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Předsedou MNV byl zvolen s. Kotoulek Vladimír, místopředsedou s. Hemala František,
tajemníkem s. Lipovský Ladislav.
Občanský výbor ve Hvozdci bude pracovat ve složení:
předseda: Šťastný Jaroslav č. 20
poslanec: ing. Koláčný Josef č. 62
člen: Liška Lubomír č. 66 (správné č. je 33)
člen: ing. Solský Petr č. 24
člen: Hvižďová Zdena č. 77
Za naši obec byli zvoleni tito poslanci:
Hemala František č. 52 – byl zvolen místopředsedou MNV a zároveň předsedou plánovací komise
Mytýzek Miroslav č. 74 – je členem komise veřejného pořádku
ing. Koláčný Josef č. 62 – bude pracovat ve funkci místopředsedy kulturně školské komise
ing. Karásek Oldřich č. 78 – je zvolen předsedou komise pro mládež a TV
Packová Marie č. 12 – je členkou Sboru pro občanské záležitosti při MNV.
Státní svátky:
MDŽ – letos proběhlo formou relace do rozhlasu, kterou pionýři zpestřili básničkami. Svaz žen rozdal
přestárlým občankám bonboniery.
29. 4. – uspořádali svazáci a pionýři táborák k výročí osvobození naší obce.
1. máj– obcí prošel průvod, účastníci pak odjeli na manifestaci do Vev. Bítýšky.
9. květen – byl občanům připomenut relací v místním rozhlasu.
JZD:
Výsledky hospodaření JZD Veveří:
plodina

na kolika ha výnos

pšenice

720 ha

44,2 q

ječmeny

430 ha

42,4 q

obilí celkem 1150 ha

43,5 q

brambory

20 ha

166 q

kukuřice

282 ha

312 q

krmná řepa

4 ha

829 q

vojtěška

170 ha

80 q

červený jetel 130 ha

57 q

cukrovka

390 q

320 ha
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Poměry lidopisné:
Sňatky:
Picková Růžena Hvozdec č. 57
Böhm Vlastimil 5. 9. 1955 Hvozdec č. 51
bydlí Hvozdec č. 57

28. 3. 1981

Kučera Ivo 23. 1. 1958 Hvozdec 30
Kučerová Eliška 5. 3. 1962 Vev. Bítýška 453
bydlí Vev. Bítýška 453

14. 11. 1981

Zemřeli:
Šínová Marie – 3. 4. 1981 ve věku nedož. 81 roků
bytem Vev. Bítýška 461 – rozená Hamrlová ze Hvozdce.
Narození:
Böhmová Pavlína – 10. 9. 1981 Hvozdec č. 57
Juříček Radim – 20. 11. 1981 Hvozdec č. 73
Krejčí Lucie – 12. 12. 1981 Hvozdec č. 58
Stěhování:
červen – Mitisková Kristina č. 14 - do Říčan k synovi
červen – Kučera Josef č. 71 – do Brna
říjen – Pacek Josef (Josef napsáno tužkou) č. 69 – do bytovky ve Vev. Bítýšce
listopad – Kučera Ivo č. 30 – do Vev. Bítýšky č. 453
prosinec – Vaněk Jan č. 58 – do novostavby – Hvozdec č. 81
Kultura:
29. 5. – koncert LŠU k volbám – mimo jiné hrály děti z naší obce
Iveta Koláčná – na klavír
Čestmír Šťastný – na housle
Koncert měl velmi pěknou úroveň a byl hojně občany navštíven.
10. 1. - pořádalo myslivecké sdružení ples ve Vev. Bítýšce. Hrála skupina Olympik a pro účastníky
z okolních obcí jel zvláštní autobus. Úspěch měla myslivecká kuchyně a bohatá tombola.
7. 2. - se konal ples SRPŠ, který zahájili svazáci polonézou. Hrála skupina akord pod vedením Luboše
Cvrka.
8. 2. - byl tradiční dětský karneval s pěkným programem žáků ZDŠ.
28. 2. - se za organizace ČSŽ pochovávala basa. Hrála skupina Akord, zúčastnilo se velmi mnoho
masek.
10. 10. pořádala ZO SSM spolu s pionýrskými pracovníky krojované hody. K tanci hrála
Lesanka, svazáci měli pěkně nacvičenou besedu i hodové písně.
25. 10. byla slavnostně odhalena pamětní deska na rodném domě Karla Mazoura ve Veverských
Knínicích pod záštitou OV KSČ Brno-venkov a OV Svazu protifašistických bojovníků. Do
odbojové skupiny Karla Mazoura patřil Alois Miška z naší obce, který byl popraven za
odbojovou činnost. na slavnosti hrála hudba KS-MV Brno, pionýři a svazáci stáli čestnou stráž.
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24. 3. - se konalo slavnostní shromáždění k 60. výročí nedožitých narozenin Marušky Kudeříkové,
která v době okupace žila a pracovala ve Vev. Bítýšce. Slavnost uspořádal MV KSČ ve Vev.
Bítýšce, MV NF, MNV a vedení n. p. Rico ve spolupráci s Okresní mírovou radou – pod
záštitou OV KSČ Brno-venkov, Československého mírového výboru a České mírové rady.
Slavnostní shromáždění natáčela Československá televize Brno.
17. 10. uspořádala TJ Jiskra Vev. Bítýška ve spolupráci se ZO SSM n. p. Rico a ZO SSM
Hvozdec „Nultý roční“ turistické akce 33 km okolím Veverské Bítýšky. Akce měla dvě trasy –
jednu pro vyspělé turisty a druhou – kratší a méně náročnou – pro rodiče s dětmi. Zúčastnilo se
celkem 50 turistů, což je na první akci tohoto druhu pěkný počet.
Složky:
ČSŽ – zajišťoval oslavu MDŽ, bonboniery, podílel se na jarním úklidu obce, ženy vyrobily karafiáty
k 1. máji.
ČMS – v únoru se konala výroční schůze ve Veverských Knínicích, v lednu se uskutečnil ples.
28. 6. – byly tradiční střelecké závody na Hlince, kde se střílelo na asfaltové terče, na zajíce na průseku
a pro děti připravili myslivci závod ve střelbě ze vzduchovky.
15. 11. – hrál „Akord“ na „Poslední leči“ pro veřejnost ve Hvozdci.
29. 11. – se konala „Poslední leč“ ve Vev. Knínicích.
13. 12. – byla opravdu „Poslední leč“ pouze pro členy ČMS a pozvané hosty ve Hvozdci.

PO SSM a SSM:
Pionýrský oddíl „KOSMÍK“ vedla Ivana Zedníčková, jako instruktoři pracovali Radek Šťastný a Ivo
Mytýzek. Svazáci i pionýři se podíleli na jarním úklidu obce, uklidili autobusovou čekárnu a její
okolí, starali se (asi patří o)záhonek u sokolovny, čistili vodní nádrž, upravovali hřiště.
Účastnili se soutěže „O zemi, kde zítra již znamená včera“. Pionýři jsou zapojeni do soutěže
„Nejlepší oddíl“, postavili si táborák, společně se zúčastnili oslav 1. máje, několik jich bylo také
na letním pionýrském táboře v Jakubově (okres Třebíč).

Dohlížecí výbor:
23. 11. – se konala členská schůze členů Jednoty v sokolovně s občerstvením a tombolou.
SPOZ:
Sbor pro občanské záležitosti pracuje pod vedením s. Packové Marie ve složení Šťastná Helena,
Zounková Jarmila. V květnu bylo uspořádáno první setkání důchodců nad 70 let v sokolovně. Pro
obveselení přednesly děti pásmo veršů, zahrály pohádku O řepě a Červené Karkulce. Dále vystoupila
dechová hudba LŠU. Naši důchodci si pak společně zavzpomínali a také zazpívali při harmonice.
Setkání se vydařilo a ještě dlouho na ně všichni účastníci vzpomínali. Vždyť zrovna v tomto roce
slavila naše sokolovna 50 let svého trvání a většina účastníků se podílela na její stavbě a tancovala v ní
na prvních dožínkách v roce 1931 (12. 7. 1931).
Členky SPOZ byly gratulovat občance Marii Dvořákové č. 55 k 80. narozeninám a předaly
jí dárkový balíček s kytičkou růží.
29. 10. – oslavili manželé Hvižďovi z čísla 4 50 let společného života. Rovněž jim byl
předán upomínkový dárek a kytička.
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Různé:
- letos započalo školní docházku 5 dětí ze Hvozdce
Solský Petr č. 24
Zelinka Martin č. 13
Zounková Lenka č. 8
Procházka Jan č. 6
Zounková Simona č. 79
- k vojenskému odvodu šli:
Mytýzek Ivo č. 74
Procházka Jiří č. 17
- byla velmi malá úroda ovoce
Počasí:
14. 5. – byla průtrž mračen, prudký déšť vyplavil brambory a řepu, rovněž kroupy nadělaly mnoho
škody. Bylo vyplaveno zahradnictví v osadě Nový Dvůr a poškozeno elektrické vedení v obci. Léto
bylo dosti suché.
6. 11. – poprvé sněžilo. Zima byla letos brzy a mrazy byly tuhé (až - 25º). Sněhu napadlo 49 cm.
Zapsala: Helena Šťastná
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ROK 1982
Správa obce:
OV-3 pracuje ve stejném složení jako loni, pouze Liška Lubomír se odstěhoval a nebyl zatím dalším
členem v OV-3 doplněn. Občanský výbor řeší drobné stížnosti občanů, zajišťuje brigády, zpracovává
poštu z MNV Vev. Bítýška a spolu s VO KSČ zajišťuje veřejné oslavy a politické akce v obci.
Hosté ze Sovětského svazu:
Ve dnech 7. – 12. května 1982 navštívila naši obec sovětská občanka z města Oděsy Lidije Ivanovna
Savická - Bosnjaková s manželem. Přijela do Československa poprvé. Dlouhých 37 let hledala místo,
kde bojoval a padl její jediný bratr Dmitrij. Prošla tisíce kilometrů po frontových cestách II. světové
války jako příslušnice RA. Její brat Dmitrij sloužil jako seržant ve 42. jezdeckém Kubánském
gardovém pluku a v bojích s fašisty o naši obec dne 29. 4. 1945 padl. Bylo mu necelých 17 let. Později
byl pohřben do společného hrobu rudoarmějců v Ořechově. Manželé Bosnjakovi byli velmi srdečně
přijati na MNV ve Veverské Bítýšce, v závodě Rico 01, ve Výzkumném ústavu textilním a také na
Základní devítileté škole. Zúčastnili se oslav osvobození. Prohlédli si okolí Hvozdce, Nový Dvůr, hrad
Veveří, navštívili památník padlých rudoarmějců v Brně i v Ořechově. Velmi se jim líbilo na Macoše i
na Mohyle míru u Slavkova. Navštívili též Muzeum dělnického hnutí v Brně. Celkem 8 dní bydlili ve
Hvozdci u manželů Šťastných. OV SČSP Brno-venkov umožnil manželům Bosnjakovým třídenní
pobyt v Bratislavě, odkud se vrátili vlakem do SSSR. Své dojmy vyjádřila s. Bosnjaková v zápise do
kroniky a také článkem který napsala do deníku Rovnost (výstřižek je nalepen ve fotodokumentaci).
V době návštěvy hostů z SSSR byla obec upravená, ale všichni jsme se styděli za naši náves,
kterou hyzdí torzo budovy č. 22 – bývalý hostinec.
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10. 05. roku 1982

23.00

Jak to napsat - nevím. Kde najít slova, která by byla lidem srozumitelná?! Chce se křičet, ale
křičí srdce i mozek! 37 let jsem šla cestou hledání. A nyní jsem ve Hvozdci. Tady, na okraji lesa,
zahynul můj jediný bratr, tehdy ještě dítě, 17-tiletý Dmitrij Ivanovič Savický.
Řekne se, co je legenda - je to výmysl. Ale cožpak to není legenda, že po uplynutí 37 let
nacházím Jaroslava Šťatného, který viděl, jak zahynul můj bratr, kde a jak byl pohřben. I když tělo
bratra bylo přemístěno do bratrské mohyly města Brna, já znám alespoň to místo, kde zemřel. Mě je už
58 roků. Život se chýlí ke konci. Jaký žal, že tak dlouho byl hledán! Ale nyní Hvozdec a místo na
okraji lesa budou vždycky v mojí paměti, a Jaroslav Šťastný zaujme v mém srdci místo bratra. Je
příjemné si uvědomit, že tento člověk je čestný, dobrý a bezpříkladně přátelský, jako můj bratr!
V domě Jaroslava Šťastného já i můj muž jsme dostali přístřeší i úctu. Zvláštní péčí a pozorností
nás zahrnula žena Jaroslava Helena, s velkou úctou k nám vzhlíželi synové. V domě Jaroslava jsme byli
jako u sebe doma. Zítra

odjíždíme ze Hvozdce a v našich srdcích zůstane teplo této skutečně

neobyčejné rodiny. Chce se mi na rozloučenou vzkázat vám lidé: „Nezapomeňte na vojáky, kteří
položili

životy za to, abyste vy žili dnes! Nezapomeňte tak, jako nezapomene my na Jaroslava

Šťastného, Helenu Šťastnou, Františka Hemalu i mnohé další, s nimiž se nám podařilo setkat!“
Kéž bude mírové nebe nad hlavami vašich dětí! Sbohem. Děkuji vám za vzpomínku na mého
bratra.
Sestra Savická /Bosnjaková/ L. I.
Oděsa - Hvozdec
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Akce „Z“:
Jako každoročně byl proveden jarní úklid veřejných prostranství v obci a čištění vodní nádrže, kterou
děti užívají ke koupání. Občané upravili okolí svých domků a vysadili květiny.
Státní svátky, oslavy:
5. března se konala v sokolovně oslava MDŽ. Program obohatili pionýři básničkami a tancem. 1. máj
proběhl již tradičním způsobem. Účastníci se sešli u sokolovny a po odeznění státní hymny z místního
rozhlasu prošel průvod celou obcí až na dolní konec, odkud odjeli občané i mládež autobusem na
manifestaci do Vev. Bítýšky.
Oslavy osvobození naší vlasti RA se uskutečnily 7. května ve Vev. Bítýšce. Byly zahájeny
lampiónovým průvodem žáků ZDŠ. Po položení věnců k pomníku RA následovala kulturní vložka a
projev předsedy MNV s. Kotoulka. Následoval slavnostní slib pionýrů.Oslava byla zakončena
Internacionálou.
5. září byla v Kuřimi uspořádána Okresní slavnost míru a přátelství, spojená s oslavou Mezinárodního
družstevního dne.
KSČ a NF:
VO KSČ má většinu členů přestárlých, takže veškerá činnost je prováděna registrovanými členy.
SSM:
Předsedou organizace je Radek Šťastný. Mládežníci pracují velmi aktivně, i když v letošním roce ubylo
několik členů. Někteří odešli pro věkovou hranici, jiní se po uzavření manželství odstěhovali mimo
obec.
V současné době má SSM v naší obci 33 členů. Letos se svazákům dařilo zvláště ve sportovní činnosti.
Sehráli celkem 9 fotbalových zápasů s okolními obcemi a většinu jich vyhráli. Na okresním turnaji
v Ivančicích vybojovali 2. místo. Každé úterý a čtvrtek chodili cvičit. Zúčastnili se vítání jara na
Šmelcovně. K výročí osvobození naší obce měli mírový oheň. V hojném počtu se zúčastnili oslav 1.
máje i osvobození naší vlasti Rudou armádou. Šest členů jelo na Dny mládeže do Zbýšova. V květnu
zorganizovali branný závod pro pionýry, čímž utvrdili patronát, který nad pionýrským oddílem
KOSMÍK převzali. 12. června pozvali všechny občany na krojované hody. k tanci hrála Lesanka.
Svazáci úzce spolupracují s OV-3 a s komisí pro mládež a tělovýchovu při MNV Veverská Bítýška.
S místním Sokolem uzavřeli smlouvu o bezplatném užívání sokolovny pro svoji činnost. Však se také o
sokolovnu pečlivě starají. Uklidili celé její okolí, vymalovali a uklidili budovu, opravili podlahu
v kuchyni a položili podlahovou krytinu. SSM měl letos velmi pěkné výsledky v brigádnické činnosti.
Členové odpracovali za tento rok celkem 1 840 brigádnických hodin.
Z toho: 800 hod. v JZD Veveří
280 hod. v průmyslu
280 hod. při stavbě a likvidaci letního pionýrského tábora a čištění koupaliště
480 hod. na vlastním zařízení a zařízení TJ Sokol.
Problém,y s mládeži v naší obci nemáme a přejeme si jen, aby tomu tak bylo i nadále.
PO SSM: - pionýrský oddíl Kosmík vede Radek Šťastný a pomáhá mu Ivo Mytýzek. Oddíl má
v letošním roce 12 pionýrů a 3 jiskry. Činnost oddílu je všestranná. 7. května skládali 3 pionýři –
čekatelé slavnostní slib. Mimo úkoly, které vyplývají pro oddíl z plánu skupiny, pracuje oddíl také
podle svého výchovného plánu. Letos uspořádali pionýři mírový oheň, rozprodali účastníkům 1. máje
karafiáty, které vyrobil ČSŽ. Všem pionýrům se velmi líbil branný závod, který jim zorganizovali
svazáci. Oddíl se zúčastnil vítání jara na Šmelcovně. Velký úspěch měl o jarních prázdninách celodenní
výlet „Proti proudu řeky Svratky“, kde si pionýři procvičili branné prvky, orientaci, vaření v přírodě,
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morseovku a pochodové značky. Došli až do Tišnově, odkud se vrátili autobusem domů. U příležitosti
návštěvy manželů Bosnjakových z SSSR zorganizovali besedu, na které předali sovětským hostům
drobné dárky. V červnu předvedli svůj program na setkání důchodců v sokolovně. Kromě těchto
činností se pionýři zúčastnili také brigád na čištění vodní nádrže, při úklidu veřejných prostranství,
starají se o květinový záhon u sokolovny, udržují v čistotě autobusovou zastávku a zúčastnili se také
brigád ve Vev Bítýšce, které organizovala pionýrská skupina.
Pobočka SČSP: - předsedou pobočky je Jaroslav Vašín ml., pobočka nevyvíjí žádnou činnost, pouze s.
Milan Bureš pravidelně aktualizuje vývěsní skříňku.
ČSŽ: - svaz žen pracuje pod vedením dlouholeté předsedkyně s. Marie Burešové. Nyní má 33 členek.
Ženy uspořádaly karneval pro děti, zúčastnily se jarního úklidu obce a výzdoby obce k 1. máji, vyrobily
80 karafiátů pro účastníky prvomájového průvodu. Pionýrům zakoupily občerstvení k mírovému ohni.
U příležitosti MDŽ obdrželo pět nejstarších občanek bonbonieru. Ženy odpracovaly 560 brigádnických
hodin na úklidu obce a odevzdaly do sběru 150 kg papíru. Do nových řad získaly jednu novu členku –
Milenu Juříčkovou, která se do naší obce přistěhovala.
Myslivecké sdružení: Myslivci mají v obci vývěsní skříňku, kterou pravidelně aktualizuje člen MS
Veveří Sedlák Jan. Ve sdružení pracuje myslivecký kroužek z řad žáků ZDŠ, který vede s. Šťastná
Helena. Myslivci velmi aktivně pracují na budování seníků, krmelců, zásobníků a posedů. Zúčastnili se
také brigád na akcích „Z“ a pomáhali při úklidu slámy v JZD Veveří.
9. 1. byl tradiční myslivecký ples, na kterém k tanci a poslechu hrála skupina „Akord“. Velký úspěch
měla myslivecká kuchyně.
6. 11. se konal hon. Střílel se zajíc, bažant kohout a škodná.
18. 12. uspořádali myslivci „Poslední leč“ na zakončení lovecké sezony 1982.
TJ Sokol: Předsedou Sokola je Břetislav Kotil, správcem sokolovny Mytýzek Miroslav ml., funkci
pokladníka vykonává ing. Karásek Oldřich. Tělovýchovná jednota spolu s VO SSM zorganizovala
cvičení pro děti a mládež. Cvičení dětí však po třech měsících skončilo pro velkou nemocnost dětí.
Sokolovna potřebuje nutně generální opravu, na kterou zatím nejsou potřebné finance. Vezmeme-li
v úvahu, že je to jediné místo, kde se mohou sejít občané obce a složky ke své činnosti, běl by výbor
Sokola spolu s OV-3, KSČ a složkami NF urychleně zajistit u příslušných orgánů potřebnou finanční
částku alespoň k nejnutnějším opravám.
ČSČK: nepracuje
Dohlížecí výbor: Předsedkyní je stále s. Zdenka Hvížďová. Během roku řeší dohlížecí výbor stížnosti a
požadavky občanů, týkající se prodejny potravin a pojízdné prodejny masa. Pokud je vedoucí prodejny
nemocná nebo na dovolené, zajišťují soudružky z dohlížecího výboru výdej mléka a pečiva.
24. 11. se konala v sokolovně členská schůze Jednoty. Členy zajímalo, proč není čočka a zda si mohou
v prodejně objednat kotle.
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JZD Veveří:
Produkce výrobků rostlinné výroby ke 31. 12. 1982
pšenice ozimá

3 507 t

710 ha

ječmen jarní

2 151 t

390 ha

cukrovka

16 096 t

320 ha

kukuřice silážní

13 930 t

236 ha

ø ha
5,16 t u
obilovin
50,3 t/ha

Produkce živočišných výrobků a zvířat ke 31. 12. 1982
mléko
2 742 tis. l
maso hovězí
3 597,71
vepřové
6 179,77
__________________________________________________
ø dojivost na kus a den: 9389 l
produkce mléka na 1 dojnici od počátku roku: 3610 l
přírůstek na kus a den: skot
∑: 0,729 kg
prasata
∑: 0,481 kg
Průměrné stavy zvířat v roce 1982:
skot celkem:
2 215
- dojnice:
811
- výkrm:
291
prasata celkem:
4 783
- prasnice
335
- prasata ve výkrmu 930
Družstevnice – důchodkyně, které stále ještě vypomáhají v rostlinné výrobě, si velmi chválí dovoz na
pole i zpět v autobusové vlečce, která přes den slouží také pro jejich odpočinek a mnohdy také jako
úkryt před nepříznivým počasím. Všem se velmi líbí zájezdy, které pro ně JZD pořádá po ukončení
polních prací.
SPOZ: pracuje pod vedením Marie Packové č. 12 ve stejném složení jako v loňském roce. Letos
oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
29. 5. – Dolíhal Josef č. 64
85 let
9. 7. – Pšikalová Oldřiška č. 11
85 let
8. 10. – Dlabačová Marie č. 49
80 let
Všem bylo předáno blahopřání, dárkový balíček a kytička.
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Diamantová svatba:
Šedesát let už společně kráčejí životem manželé Jan a Oldřiška Pšikalovi č. 11, kteří uzavřeli sňatek 31.
10. 1922. Jejich diamantová svatba byla oslavena 30. 10. 1982 ve 12 hod. v obřadní síni MNV ve
Veverské Bítýšce za účasti dětí, vnuků a pravnuků manželů Pšikalových. Blahopřát přišli i zástupci
OV-3 a všech složek z naší obce. Protože to byla první diamantová svatba za celou dobu činnosti
SPOZ, natáčela tuto významnou událost i Československá televize z Brna (viz fotokronika).
Už podruhé se konalo v sokolovně setkání občanů – důchodců, které bylo účastníky velmi
kladně hodnoceno. O program se postarali pionýři oddílu Kosmík a žáci LŠU z Vev. Bítýšky. Besedy
se zúčastnilo skoro 50 důchodců.
Poměry lidopisné:
V tomto roce odešli z našich řad tito občané:
18. 6. - Dvořáčková Božena – 1904 č. 3
23. 7. - Hemala Josef – 1899 č. 3
4. 11. - Mitisková Kristina – 1906 – č. 14 – zemřela v Říčanech u syna
Narození:
18. 12. Sedláček Radek č. 35 (bydlí v Kuřimi)
Stěhování:
3 občané se odstěhovali v důsledku sňatku – uvedeno níže.
V červenci se odstěhoval Liška Lubomír s rodinou (č.33) do Žebětína na hájenku.
3. 10. se Zina Vašínová se syny Jaroslavem a Jiřím odstěhovala do Brna, ul. Kotlářská. Tentýž den se
přistěhoval Vašín Jaroslav (nejstarší) s manželkou Otilií do domku č. 55, kde zůstal bydlet jeho syn
Jaroslav ml.
Sňatky:
3. 4. Šťastný Jaroslav 1960, Hvozdec 20
Červinková Marie 1959, Šlapanice, Brněnská 1324
bydlí: Brno, Skopalíkova 29
19. 6. Zedníčková Ivana 1959, Hvozdec 35
Sedláček Rostislav 1958, Kuřim, Legionářská 439
bydlí: Kuřim, Legionářská 439
6. 11. Rausová Dana, Hvozdec 44
Smrček Ervin, Žebětína, Otevřená 22
bydlí: Žebětína, Otevřená 22
Odvody:
K odvodům do Tišnova – Hradčan byli 28. 10. pozváni tito branci:
Břenek Jaromír 1964
- odveden
Procházka Aleš 1964
- odveden
Pšikal Otto 1964
- odročen
Šťastný Radek 1964
- odveden
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Kultura:
5. 3. – uspořádal ČSŽ karneval pro děti
31. 12. – Rozloučení se starým rokem při magnetofonu si uspořádali svazáci.
Jinak se občané zúčastňují tanečních zábav a plesů ve Vev. Bítýšce, Vev. Knínicích a v Brně. Často
také zajíždí na estrády a divadelní představení do Brna.
Různé:
20. 8. – uspořádalo JZD Veveří družstevní dožínky v areálu Sokola Ostrovačice. Pro zpestření tančili
svazáci v krojích Českou a Moravskou besedu, hrála cimbálová muzika Jindřicha Hovorky, zpíval
Jožka Černý, účinkoval lidový vypravěč Josef Pavlíček. K občerstvení se podávala sudová vína a pekli
berani na rožni. Děti se vydováděly na lunaparkových atrakcích. Večer hrála k tanci dechovka
Úsviťanka z JZD Blažovice a rytmická skupina MONA.
16. 10. – zorganizovala Jiskra Rico – oddíl turistiky – turistický pochod „33 km okolím Veverské
Bítýšky. Pochod byl hojně navštíven, stejně jako „neckyáda“, která se konala v létě.
13. 11. – bylo ve Zbýšově slavnostní shromáždění pracujících, občanů a mládeže okresu Brno-venkov
k 50. výročí hornické stávky na rosicko-oslavansku.
Občan naší obce – Zounek Zdeněk 1937 – č. 57 – obdržel odznak „Vzorný dárce krve“ za tři
bezpříspěvkové odběry krve.
Počasí:
Půda byla promrzlá od ledna do března až do hloubky 43 cm. Souvislá sněhová pokrývka byla od 9. 1.
do 31. ledna. Nejnižší stupeň mrazu byl naměřen 11. ledna a to - 25º C. Poslední mráz byl 8. května
….…- 1º C.
Byla velmi dobrá úroda obilovin a ovoce. Nejvyšší teplota byla naměřena 21. 7. ….+ 34º C. První
podzimní mráz byl 17. 10. …. - 1º C. První sníh (2 cm) napadl 17. listopadu. Podzim byl suchý a teplý.
Za celý rok 1982 napadlo pouze 33 cm sněhu a spadlo 629 mm dešťových srážek.
Zapsala: Helena Šťastná

ROK 1983.
Důležité politické a kulturní události roku:
Oslavy 35. výročí Vítězného února.
Ve dnech 21.- 26. června 1983 jednali delegáti mnoha zemí světa v Praze o tom, jak zmobilizovat další
milióny lidí k ještě účinnějším akcím na obranu míru. Toto „Shromáždění za mír a život, proti jaderné
válce“ umožnilo otevřený a upřímný dialog o všech hrozbách světovému míru, umožnilo spolupráci
všem – bez ohledu na politickou příslušnost, náboženské vyznání, barvu pleti – kteří se chtějí na boji za
mír podílet.
Další významnou událostí bylo znovuotevření Národního divadla v Praze, které se uskutečnilo 18.
listopadu ke 100. výročí jeho postavení. Současně byla otevřena Nová scéna.
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Akce“Z“:
Jako každoročně byla vyčištěna vodní nádrž. Započalo se s úpravou cesty kolem Blechových a také se
stavbou opěrného tarasu kolem cesty.
Opravoval se místní rozhlas.
Byl proveden jarní úklid obce před májovými oslavami.
Otázka odklizení torza bývalé hospody uprostřed obce nebyla vyřešena, ale jednání na toto téma stále
pokračuje.
Kulturní a politické dění v obci:
- 24. 3. se konal ve Vev. Bítýšce vzpomínkový večer ke 40. výročí mučednické smrti Marušky
Kudeříkové a Aloise Mišky z naší obce. Tento večer měl důstojný průběh a v jeho závěru byla odeslána
mírová rezoluce.
- 29. 4. u příležitosti 38. výročí osvobození naší obce RA se naši občané sešli na místě, kde v r. 1945
padl mladý rudoarmějec Dmitrij Lavický. Odhalili mu zde malý pomníček, který spolu s pamětní
deskou vyrobil Jaroslav Šťastný a také jej spolu se členy SSM instaloval. Počasí bylo toho dne deštivé.
Přesto se sešlo mnoho lidí ze Hvozdce. Po úvodu předsedy OV-3 Hvozdec hovořil předseda MNV s.
Kotoulek. Seznámil přítomné s historií Československo sovětských vztahů a přiblížil dobu
osvobozování Vev. Bítýšky a okolních obcí. Pak následoval kulturní program pionýrského oddílu
Kosmík. Závěrem svého vystoupení slíbili pionýři, že si vezmou pomníček do své péče. Dále hovořila
s. Bosnjaková z Oděsy. Krátce seznámila účastníky se životem a osudy svého brata Dmitrije, který
položil svůj mladý život za svobodu naší obce. Vyzvala občany, aby nezapomněli na hrůzy války a
všemi svými silami bojovali za mír.
Večer se konal mírový oheň, který organizoval SSM.
Bosnjakovi byli ubytováni u Šťastných č. 20.
1. máj: Proběhl tradičním způsobem za účasti s. Bosnjakové a jejího manžela, kteří byli čestnými
hosty na tribuně při oslavách ve Vev. Bítýšce. Sovětští hosté pak navštívili města Kuřim,
Tišnov, Brno a Prahu. Položili květiny u památníku padlých rudoarmějců v Brně a v Ořechově.
9. květen: svazáci a pionýři zorganizovali lampiónový průvod obcí k pomníčku, kde položili květy.
21. června: uspořádal ČSŽ Mírové shromáždění s kulturním programem pionýrů. Z tohoto
shromáždění byla zaslána do Prahy rezoluce na podporu míru v souvislosti se zahájením
„Světového shromáždění „ pod heslem „Za mír a život, pro jaderné válce“. Účast občanů a mládeže
byla skutečně masová.
30. července: slavilo naše JZD družstevní dožínky v Ostrovačicích. Nálada družstevníků byla veselá
v důsledku bohatého občerstvení, dobré hudby a tomboly.
2. října: se stala naše obec dějištěm slavnostního odhalení pamětní desky našemu občanu Aloisu
Miškovi, který byl členem zemského výboru „Komunistického svazu mladé generace“ na Moravě a
příslušníkem Mazourovy party. Byl popraven 5. 3. 1943 ve Vratislavi. V naší obci dosud žijí jeho
manželka, dcera a vnučka. Slavnosti se zúčastnili představitelé okresních orgánů, bývalí
spolubojovníci Aloise Mišky a občané ze širokého okolí. Ke 40. výročí jeho smrti vydal SPB
Medailon (viz příloha kroniky).
4. října: na Okresní mírové slavnosti v Rosicích šli členové našeho JZD v čele průvodu a členky
předávaly představitelům okresu dožínkový věnec. Této cti se jim dostalo za nejlepší výnosy
obilovin v okrese Brno-venkov. Výnos byl 5,7 q/ha.
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NF:
Všechny složky v obci se podílí na brigádách a veřejném životě v obci. Nejaktivnější je SSM, pionýři a
ČSŽ. Nepracuje pobočka SČSP, protože předseda Jar. Vašín ml. nesvolává schůze výboru.
Činnost složek v naší obci naráží na nedostatek místností pro činnost a schůze. Místnost OV-3 je malá a
vlhká. Sokolovna potřebuje generální opravu podlahy v sále a zavedení vody, která je v těchto
prostorách z hygienických důvodů nezbytná.
ČSŽ – předal k MDŽ dárkové balíčky přestárlým občankám.
12. 3. uspořádal zájezd do vinného sklepa. K 1. máji vyrobily ženy karafiáty. Zúčastnily se jarního
úklidu obce a sběru druhotných surovin.
21. 6. zaslaly z Mírového shromáždění v obci rezoluci na obranu míru.
U příležitosti odhalení pamětní desky Aloise Mišky připravily občerstvení pro hosty v sokolovně, které
financovalo JZD Veveří.
Myslivecké sdružení: V tomto roce odcházel do důchodu tajemník OV ČMS Brno-venkov s. Jaroslav
Pšikal. Je rodákem z naší obce a začínal zde jako nimrod v našem – tehdy ještě malém kolektivu –
MS Hvozdec. U příležitosti svých 60. narozenin a odchodu do důchodu pozval s. Pšikal členy
bývalého kolektivu k přátelskému posezení u hájenky na „Hlince“. Vzpomínalo se na příhody ze
společných honů a posledních lečí, na střelecké soutěže. Nechyběla ani myslivecká latina a
společný zpěv. Slavnostní nástup a troubení na borlice dokreslilo veršované blahopřání. Na
ukončení si všichni navzájem popřáli hodně zdraví a dobrou mušku do dalších let.
10. 12. se konala ve Hvozdci poslední leč – po posledním honu v tomto roce. Tato leč byla velmi rušná.

Sňatky:
19. 2. Procházka Aleš, Hvozdec č.17
Marková Jaroslava, Hvozdec č. 71
bydlí: Hvozdec č. 71
5. 3. Zounek Zdeněk, Hvozdec č. 57
Rausová Eva, Hvozdec č. 44
bydlí: Hvozdec č. 57
23. 4. Zelinka Vlastimil, Hvozdec č. 56
Krejčí Věra, Ostrovačice
bydlí: Hvozdec č. 56
29. 4. Košvica František, Hvozdec č. 10
Chládková Miloslava, Kuřim č, 928
bydlí: Hvozdec č. 10
18. 6. Tryzna Petr
Foralová Jarmila, Hvozdec č. 73a
bydlí: Hvozdec č. 73a – hájenka
SPOZ:
V letošním roce oslavily Sbory pro občanské záležitosti 30. výročí svého vzniku. K tomuto jubileu se
konalo slavností zasedání v obřadní síni MNV ve Vev. Bítýšce.
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Jubilea:
5. 2. - Pšikal Josef č. 27
80 let
12. 4. - Dvořáček Josef č. 72
80 let
28. 4. - Koláčná Ludmila č. 7
80 let
8. 12. - Pšikal Jan č. 11
85 let
Všichni oslavenci obdrželi dárkový balíček, blahopřání a kytičku.
Zlatá svatba: Významné jubileum – zlatou svatbu – oslavili manželé Marie a Jaroslav Packovi č. 1.
Také oni dostali upomínkový dárek a kytičku.
Beseda s důchodci:
Již tradiční beseda s důchodci se konala v sokolovně 11. 6. Žáci LŠU z Vev. Bítýšky a pionýři z oddílu
Kosmík předvedli kulturní program. Po besedě s představiteli MNV a OV-3 vyhrávala rytmická
skupina Antonína Zavřela. Nálada byla veselá a nikomu se nechtělo domů. Babičky a dědečkové se
loučili se slovy: „tak zase za rok nashledanou.“ Všem se však toto přání nevyplní. Někteří spoluobčané
opustili v tomto roce naše řady.
Zemřeli:
28. 7. - Trávniček Jan č. 75
77 let
13. 3. - Halouzková Anastázie č. 46 86 let
30. 3. - Dolíhal Alois č. 64
86 let
2. 5. - Osladilová Julie č. 15
80 let
zemřela v domově důchodců Žernůvka.
Stěhování:
8. 8. – Josef a Marie Dvořáčkovi č. 72 odešli do domova důchodců v Dobříši u Prahy.
Josefa Zelinková č. 65 odešla do domova důchodců v Sokolnicích.
Narození:
7. 8. Procházková Zuzana č. 71
4. 9. Zounek Václav č. 57
8. 10. Košvica Martin č. 10
16. 10. Juříček Petr č. 7 (?)
2. 11. Tryzna David č. 73a – hájenka
Odvody: se konaly opět v Tišnově. Brance doprovázel tajemník MNV s. František Hemala.
Odvedeni byli:
Koláčný Roman č. 62
Mytýzek Jiří č. 9
ročník 1965
Břenek Jaromír č. 66
Neodveden: Otto Pšikal č. 11, ročník 1964
Různé:
- od 3. 1. byly zavedeny nové autobusové spoje přes naši obec:
- z Brna ve 14,40 hod.
- z Vev. Bítýšky v 11,40 a v 15,45 hod.
- od 1. 10. jezdí spoj z Brna ve 21 hod.
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- Po generální opravě bylo 4. 2. slavnostně otevřeno kino ve Vev. Bítýšce. Občané naší obce však
mohou navštěvovat pouze odpolední představení, protože večer nemají autobusový spoj zpět.
- V květnu proběhlo očkování králíků proti myxomatóze a očkování psů pro vzteklině.
- Občané z ročníku 1900 - 1947 se podrobili očkování proti tetanu.
- V prosinci provedl školní statek Nový Dvůr úpravu „Pastvisek“ pro jízdárnu. Tato úprava byla
předmětem kritiky občanů a to z důvodu rozrytí veřejné cesty. Byla však slíbena náprava.
Výskyt žloutenky:
V listopadu se vyskytlo ve škole několik případů žloutenky. OHES vydala nařízení o zákazu
shromažďování a bylo provedeno očkování. Z tohoto důvodu se nemohly konat pionýrské schůzky.
Počasí:
Celý tento rok se vyznačoval velkým suchem a abnormálními teplotami. V obci byl nedostatek pitné
vody. Občané mají proto velký zájem na zřízení obecního vodovodu. Tato otázka je zatím předmětem
jednání orgánů MNV a OV-3.
Zapsala: Helena Šťastná

ROK 1984.
Akce „Z“:
V tomto roce byl proveden rozvod vody hadicemi od bývalé hospody do spodní části obce. Hadice byly
upevněny do potrubí kanalizace. Opět jsme čistili vodní nádrž a provedli jarní úklid obce - úpravu
trávníků a záhonků kolem domů a na veřejném prostranství. Stavební četa MNV Veverská Bítýška
opravila prolomený rošt u prodejny Jednoty.
1. máj:
Letos bylo velmi chladno. Přesto účast na průvodu obcí byla veliká. Svaz žen připravil karafiáty, které
pionýři rozprodali účastníkům Svátku práce. Většina účastníků pak odjela do Vev. Bítýšky na májovou
manifestaci.
9. květen:
SSM a pionýři uspořádali v obci lampiónový průvod k pomníčku rudoarmějce Dmitrije Savického ,kde
položili kytici. Opět přijeli manželé Bosnjakovi z Oděsy. Bydleli u paní Jarmily Šebestové,
Skopalíkova 29, Brno. Navštívili ZŠ ve Vev. Bítýšce, rodinu Šťastných ve Hvozdci a přinesli květy
k pomníčku. Další jejich cesta vedla do Ořechova ke hrobu Dmitrije, který byl bratrem soudružky
Bosnjakové.
PO SSM:
Pionýrský oddíl KOSMÍK má schůzky každý týden. Vedoucím je Radek Šťastný a Jarmila Hvížďová.
Během zimních prázdnin uspořádali besídku pro veřejnost v sokolovně. V programu předvedli
dramatizace pohádek, scénky, básně a také zazpívali. Maminky připravily dětem pěkné
kostýmy.Účastnilo se 27 dospělých diváků a mladší sourozenci malých „herců“.
Oddíl je všestranného zaměření a má bohatou činnost. Děti chodí na pionýrské schůzky velmi rády.
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SSM:
Členové svazu mládeže odpracovali mnoho brigádnických hodin na úpravě sokolovny, kde je špatná
podlaha a obložení kolem stěn sálu. Provedli generální úklid všech prostorů a to proto, aby mohli 7. 7.
uspořádat „Mladé hody“. Zúčastnilo se 13 krojovaných párů. Dopoledne byly dešťové přeháňky, ale
odpoledne se hodovníkům vyčasilo. Zaznamenali velkou účast v průvodu obcí i v pěkně vyzdobeném
sále. K tanci hrála Lesanka, řízená panem Chrástem.
Naši mládežníci se zúčastnili také Okresního festivalu soutěže „Paměť“ v Rosicích a štafetového běhu
mládeže. Soutěž byla vyhlášena ke 40. výročí osvobození naší vlasti RA.
ČSŽ:
Český svaz žen má 29 členek a pracuje v obci velmi aktivně. Ženy odpracovaly mnoho brigádnických
hodin na pomoc zemědělství, 600 hodin na úpravě zelených ploch v obci, odevzdaly 200 kg papíru do
sběru. Připravily karafiáty k 1. máji a uspořádaly 2 besedy s poslanci. Dětem k svátku zorganizovaly
karneval a na ceny pro soutěže jim věnovaly částku 100 Kč. Dalších 100 Kč odevzdaly na fond
solidarity a stejnou částkou přispěly na besedu s důchodci. Ženy nad 80 let obdržely k MDŽ
bonboniery s gratulací. Završením celoroční práce byl zájezd do vinného sklepa v Terezíně.
SČSP: Pobočka nepracuje.
ČMS:
Členové Mysliveckého svazu z naší obce se zúčastňují brigád i politického dění v obci. Osmého
prosince mělo Myslivecké sdružení v sokolovně „Poslední leč“ pro členy a pozvané hosty.
TJ SOKOL:
V této organizaci pracují převážně členové SSM. Uspořádali turnaj ve stolním tenisu a také v mini kopané. V zimních měsících hrají hokej.
Dohlížení výbor:
Členky dohlížecího výboru zajišťují mimo jiné prodej mléka a pečiva v době, kdy vedoucí prodejny
není přítomna. Jedenkrát ročně se koná členská schůze Jednoty.
SPOZ:
V letošním roce s dožili významných životních jubileí tito občané:
18. 2. Zelinková Josefa č. 65
90 roků
Paní Zelinková žije v Domově důchodců ve Střelicích.
16. 4. Dvořáčková Marie č. 72
80 roků
Žije společně s manželem v Domově důchodců v Dobříši.
12. 5. Antonín Pacek č.18
80 roků
Všichni jubilanti obdrželi blahopřání a dárkový balíček v ceně 100 Kč.
Spoluobčanům, kteří jsou v domovech důchodců, jsou zasílány také balíčky k vánocům.
9. června se uskutečnila v sokolovně beseda s důchodci. K přítomným promluvil předseda MNV
soudruh Kotoulek, za SPOZ s. Balabánová. O kulturní program se postaraly děti z LŠU. Zahrály na
flétny a na kytary a zazpívaly lidové písně. Pionýři z oddílu Kosmík přednesli pásmo veršů. Pro
obveselení hrál harmonikář pan Vojtěch na housle pan Šanca a bicí obsadil Vlastík Zelinka.Naši
starouškové si zazpívali a někteří i zatancovali. Při této příležitosti jsem předčítala zajímavosti
z kroniky obce.
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JZD Veveří:
O našem JZD často slyšíme v rádiu i čteme v Rovnosti, což je známkou, že naši družstevníci pracují
dobře.
10. 2. se konala v Říčanech výroční schůze družstva, na které byly hodnoceny výsledky hospodaření.
31. 8. slavili družstevníci dožínky - tentokrát ve sportovním areálu v Ostrovačicích. Po předání
dožínkových věnců následoval bohatý kulturní program a taneční zábava. K tanci a poslechu hrál
soubor MONA a populární Skoroňáci.
V rostlinné výrobě pracuje z naší obce četa družstevnic - důchodkyní v tomto složení:
Trávníčková Marie 78 let
Hamrlová Marie
73 let
Packová Hedvika
70 let
Sedláková Ludmila 63 let
Zounková Antonie 60 let
Zounková Libuše
57 let
Marešová Františka 57 let
a Hemalová Josefa 60 let, která dělá „děvčatům“ skupinářku.
Sňatky:
29. 6. Olga Mytýzková, Hvozdec č. 9
Roman Smejkal, Modřice, Sadová 572
Bydlí ve Hvozdci č. 9
Narození:
26. 3. Zelinková Kateřina č. 56
8. 11. Smejkalová Petra č. 9
16. 12. Košvicová Michaela č. 10
Zemřeli:
22. 4. Koláčná Květuše č. 31
17. 10 Pšikal Josef č. 27
4. 11. Böhmová Amálie č. 51
12. 11. Zelinka Jaroslav č. 5
24. 12. Svobodová Marie č. 26

66 let
81 let
76 let
72 let
76 let

Stěhování:
V březnu se zpět do obce přistěhoval Josef Zelinka s rodinou do domku č. 69.
Výstavba:
Václavek Jan - dokončuje
Pšikal Otto ml.
manželé Sedláčkovi z Kuřimi
Procházka Jan
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Školství: Karanténa z důvodu výskytu žloutenky trvala pro žáky i učitele do 16. března. Do první střídy
šli tento rok celkem 3 žáci:
Vaněk Jan
Zounek Marek č. 61
Solský Pavel č. 24
Kultura: Tradiční ples SRPŠ se konal 28. ledna a to bez účasti učitelů (karanténa). Dětský karneval se
letos neuskutečnil. Za kulturou jezdí naši občané do Vev. Bítýšky, kde Klub pracujících připravuje
mnoho akcí. Navštěvují také filmová představení v Rosicích a na Zastávce.
Vojenská přes. služba: Vojenskou presenční službu nastoupili:
Břenek Jaromír č. 66
Mytýzek Jiří č. 9
Procházka Aleš č. 71
Počasí: Bylo chladnější a deštivé léto, hojně se vyskytovala plíseň a hniloba na ovoci i zelenině.
Různé: Dne 28. dubna se bývalí i současní pionýrští pracovníci setkali na „Táborové štafetě“, která se
uskutečnila k 35. výročí založení pionýrské organizace. Na tomto srazu byla velmi srdečná a veselá
atmosféra. Vyprávěli jsme si příhody z letních táborů, prohlíželi jsme staré fotografie. Mnozí
z pozvaných jezdili na tábory jako pionýři, později plnili funkci instruktorů a v současné době již
pracují jako samostatní vedoucí pionýrských oddílů.
2. 9. se uskutečnila Okresní mírová slavnost v Kuřimi. Účastníky odvezl na slavnost autobus JZD
Veveří.
Zapsala: Helena Šťastná

ROK 1985
Nejdůležitější události roku:
Rok 1985 byl Mezinárodním rokem mládeže. 40. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou. Konala
se 8. celostátní spartakiáda.
Festival mládeže a studentstva.
OV-3:
Občanský výbor byl doplněn o s. Milana Bureše, protože ing. Solský Petr nemohl vykonávat funkci
v důsledku přestěhování do Brna - Bystrce. Na fond solidarity bylo vybráno 930 Kč.
ZO KSČ:
V letošním roce několik členů zemřelo, pro zachování ZO bude nutné posílit členskou základu
přestupem některých členů z řad registrovaných.
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Akce „Z“:
V měsíci dubnu jsme provedli jarní úklid obce, vyčištění vodní nádrže a bylo započato s opravou
sokolovny. Na této akci pracovali převážně členové SSM a TJ Sokol. Důchodci Jindřich Koláčný a
Antonín Pacek pracovali za úhradu. MNV Vev. Bítýška dal instalovat do obce kontejnery na bílé a
barevné sklo.
28. 4. zorganizovali OV-3, ZO KSČ a ZO SSM na počest 40. výročí osvobození naší vlasti a obce RA
lampionový průvod k pamětní desce Aloise Mišky a k pomníčku rudoarmějce Dmitrije Savického. Na
obou místech stáli pionýři a členové SSM čestnou stráž. Pionýři přednesli básně a promluvil
místopředseda MNV s. František Hemala. Zúčastnilo se 32 občanů.
1. máj:
Konal se obvyklý průvod obcí, tentokrát bez hudby. Oprava rozhlasové ústředny byla provedena až 11.
5. Většina účastníků odjela na manifestaci do Vev. Bítýšky. Bylo velmi chladno a dešťové přeháňky.
Návštěva z SSSR:
7. května přijeli opět manželé Bosnjakovi z Oděsy. Ubytovali se - stejně jako loni - u matky mého
manžela Jarmily Šebestové v Brně, Skopalíkova 29. Navštívili síň tradic a pohřebiště RA v Ořechově,
rodinu Šťastných ve Hvozdci. Položili květy k pomníčku Dmitrije.
V měsíci říjnu se odstěhovali do Žukova u Moskvy, aby byli blíže k synovi a jeho rodině.
Adresa:
CCCP
140160
г. Җуковский-Московский район
ул. Жуковского 23/8
Л. И. Боснякова
8. 5. V rámci oslav 40. výročí osvobození naší vlasti RA uspořádali svazáci mírový oheň.
8. 5. Konalo se ve Vev. Bítýšce slavnostní shromáždění občanů ke 40. výročí osvobození ČSSR Rudou
armádou, kde byly zasloužilým členům KSČ a zasloužilým pracovníkům předány pamětní medaile ÚV
KSČ a čestná uznání rady ONV a MNV. Z naší obce obdrželi čestná uznání rady ONV soudruzi
Hemala František a Mytýzek Miroslav. Čestného uznání rady ONV se dostalo našim občanům
Šťastnému Jaroslavovi, Křížovi Ladislavovi, Hvižďové Zdeně a Procházkové Věře.
29. března se naši občané zúčastnili ve Vev. Bítýšce Vzpomínkového večera k výročí popravy Aloise
Mišky a Marušky Kudeříkové. Součástí programu tohoto večera bylo promítnutí autentických filmů
z bojů o Brno a okolí, které natočili frontoví kameramani Rudé armády. Slovem doprovázel doc. Dr.
Václav Peša Dr.Sc.
PO SSM:
Pionýrský oddíl KOSMÍK má 16 pionýrů a 3 jiskry. Vedoucím je Radek Šťastný, ve funkcích
instruktorů pracují Čestmír Šťastný a Jarmila Hvižďová. Oddíl pečuje o čistotu kolem autobusové
čekárny a opatruje pomníček Dmitrije Savického. Další náplní činnosti je sport, turistika, přírodověda a
také dramatická činnost.
ZO SSM:
V únoru pořádali mládežníci besedu O vzniku a původu náboženství. Přednášel PhDr. Gryc z Brna.
22. 2. měli výroční členskou schůzi, kde se hodnotila dosavadní činnost organizace a volil nový výbor.
Předsedou byl zvolen Ivo Mytýzek, s. Šťastný má rukovat.
1. 6. pořádal SSM sportovní odpoledne pro děti. Na ceny v soutěžích přispěl ČSŽ částkou 120 Kč.
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ČSŽ:
Počet členek se oproti loňsku zvýšil na 30. Ženy odpracovaly 500 hodin na úpravě zelených ploch,
pomáhaly zemědělství, odevzdaly 200 kg papíru. Uspořádaly 1 besedu s poslanci MNV. Vyrobily
karafiáty k 1. máji. 24. 2. připravily dětem karneval při magnetofonu. Byla zde bohatá tombola a
domácí zákusky, které ženy napekly. MDŽ oslavily zájezdem do vinného sklepa v Terezíně, okres
Hodonín. Na besedu s důchodci přispěly ženy částkou 100 Kč. Ceny na sportovní odpoledne pro děti
dotovaly částkou 120 Kč a 100 Kč věnovaly na fond solidarity.
SČSP:
Pobočka byla v obci zrušena. Členové přešli do organizace ve Vev. Bítýšce a někteří do závodních
organizací.
Myslivecké sdružení:
30 6. uspořádali myslivci střelecké závody na Hlince pod názvem „Memoriál Vítězslava Kučery“.
Dohlížecí výbor:
28. 3. se konala členská schůze Jednoty na OV-3.
SPOZ:
Významná životní jubilea oslavili tito naši občané:
7. 2. Pacek Jaroslav č. 1
85 let
15. 7. Hvižďová Marie č. 4
80 let
v červenci Mytýzek Jaroslav č. 17 85 let
25. května se uskutečnila beseda s důchodci, tentokrát v sále kulturního domu ve Vev. Bítýšce. Pro
účastníky jel zvláštní autobus.
JZD Veveří:
Letošní rok byl pro naše družstevníky důležitým mezníkem. Na Výroční schůzi 1. 2., která se konala
v kulturním domě v Rosicích, došlo ke sloučení JZD Veveří Říčany a JZD Budoucnost v Domašově.
Nové družstvo ponese název JZD Veveří. Předsedou byl zvolen ing. Miroslav Malý.
30. 8. slavili družstevníci dožínky v Ostrovačicích. Krojovaný soubor předvedl Moravskou besedu.
Hrála MONA a Skoroňáci.
K MDŽ si mohly členky družstva vybrat zboží v hodnotě 50 Kč v prodejně Jednoty.
Odposlechnuto z radiové relace vysílané 18. 11.: JZD Veveří má 950 členů, z toho 86 členů KSČ a 62
členů SSM, kteří jsou velmi aktivní. Každý rok mívá družstvo asi 15 učňů. Průměrný věk členů je 38
roků. Průměrný plat činí 2.600 Kč na pracovníka. Bylo postaveno 40 podnikových bytů a přes stovku
stabilizačních domků. Stavba dalších 16 domků se připravuje.
Družstvo obhospodařuje 3500 ha orné půdy. Činnost je rozdělena do 11 středisek.
Zemřeli:
28. 2. Osladil Jaroslav č. 15
13. 4. Burešová Františka č. 50
7. 5. Pšikal Jan č. 11
15. 7. Zedníček Josef č. 59
2. 9. JUDr. Kučera Jan č. 32
4. 10. Bureš Stanislav č. 50
30. 11. Dlabalová Marie č. 49

72 roků
76 roků
86 roků
66 roků
78 roků
72 roků
83 roků
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Voj. základ. služba:
Narukoval Smejkal Roman č. 9 pouze na 5 měsíců.
Přihlášeni k pobytu:
Zelinková Jana č. 26
Králová Renata č. 53
Odstěhovali se:
ing. Solský Petr s rodinou do Brna-Bystrce.
Břenková Helena s dcerami Helenou a Ivetou do Říčan.
Výstavba:
pokračuje Pšikal Otto ml. č. 11
manželé Sedláčkovi z Kuřimi
Václavek Jan - dokončuje venkovní omítku
ing. Procházka Jan č. 6 zboural stodolu a staví rodinný domek
manželé Gomelovi č. 2 - základy
Domek č. 13 opravuje Miloslav Zelinka a č. 15 Valentík František z Kroměříže.
Počasí:
Letos byla velmi tuhá zima. Sněhová pokrývka a silné mrazy trvaly až do konce února. Sněžilo ještě 9.
a 10. března, teploměr ukazoval + 4˚ C. Koncem dubna padal sníh s deštěm. První sníh padal 11. 11.,
ale dlouho nevydržel. Vánoce byly „na blátě“.
Různé:
24. 3. vítalo jaro na Šmelcovně 11 malých turistů z naší obce. Pro špatné počasí byla na této akci
celkově malá účast. Bylo zima a pršelo, proto si naši výletníci vařili čaj a pekli špekáčky. Po návratu
domů však prohlásili, že „to bylo prima“ a šli by zase.
31. 3. začal letní čas, který končil 29. 9. 1985.
3. 7. odpojili pracovníci energetických závodů veřejné osvětlení z domu č. 22 - bývalá hospoda.
12. - 13. 8. bylo členy JZD Veveří dokončeno bourání domu č. 22. Konečně jsme se zbavili v obci
atrakce, pro kterou si nás všichni z okolí dobírali. „Jó, vy ve Hvozdci se máte! Ten váš „Grandhotel u
Crďáku“ je otevřený vedne v noci!“ apod. Příští rok bychom chtěli prostranství upravit.
V srpnu přijel do obce navštívit svůj domek a příbuzné soudruh Josef Dvořáček, který žije v domově
důchodců v Dobříši. Koncem roku mu tam zemřela manželka.
1. 6. se konala místní spartakiáda ve Vev. Bítýšce, na které cvičily i děti z naší obce. 28. 6. byl
slavnostně zakončen školní rok 1984/85. Všechny dojala píseň Poupata, kterou na závěr zazpíval školní
pěvecký kroužek.
U několika chovatelů se vyskytla v chovu králíků myxomatoza.
Zapsala: Helena Šťastná
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ROK 1986.
Nejdůležitější události roku:
Rok 1986 byl Mezinárodním rokem míru.
Ve dnech 25. 2. - 6. 3. se konal XXVII. sjezd KSSS. (komunistická strana Sovětského svazu)
Sjezd KSČ se konal do 24. 3. do 28. 3. a byl již XVII.
V květnu jsme oslavili 65. výročí vzniku KSČ.
Důležitou událostí byly volby do zastupitelských orgánů všech stupňů, které proběhly ve dnech 23. a
24. května.
Volby do občanských výborů probíhaly v měsíci září a říjnu.
OV-3:
Od března až do května probíhala oprava schůzovní místnosti OV. Tato jediná místnost pro konání
schůzí v obci byla ze tří čtvrtin mokrá. Bylo nutné okopat a znovu nahodit stěny, provést instalaci
akumulačních kamen a nové rozhlasové ústředny. Po provedení všech vnitřních oprav byla místnost
vylíčena a započalo se s opravou fasády. Místnost získala na vzhledu a začala být opět použitelná pro
schůzovní činnost všech složek v obci. Na opravě OV-3 bylo odpracováno 153 brigádnických hodin
zdarma. Nejvíce odpracovali J. Šťastný, Oldřich Zounek, H. Šťastná, Z. Hvižďová, členové SSM a
pionýři.
19. 4. proběhl v obci sběr železného šrotu.
26. 4. byl zorganizován jarní úklid v obci, provedena oprava a nátěry vývěsních skříněk, opraven místní
rozhlas a olíčena budova sídla OV-3.
3. 5. byla vyčistěna vodní nádrž. Této brigády se zúčastnilo 23 svazáků, pionýrů a občanů.
Nepodařilo se zajistit opravu sítě amplionů MR v obci, protože příslušný opravárenský podnik neměl
volnou kapacitu.
8. 10. se konalo ve Vev. Bítýšce veřejné shromáždění občanů spojené s volbou občanských výborů 1 3. Na programu bylo vyhodnocení činnosti OV 1 - 3 za uplynulé období, diskuse, představení nově
navržených členů do OV, volba, kulturní program žáků ZŠ a závěrem seznámení s výsledky voleb.
Do OV-3 byli zvoleni:
Helena Šťastná - předsedkyně - 44 let, učitelka
ing. Josef Koláčný - místopřed. - 44 let, odbor. asistent
Zdena Hvižďová - člen - 45 let, členka JZD
Jarmila Zounková - tajemník 33 let, účetní
Milan Bureš - člen, 45 let, dělník
Závěrem poděkoval předseda MNV všem odstupujícím funkcionářům za jejich práci a nově zvoleným
popřál mnoho zdaru v dalším novém volebním období.
ZO KSČ:
Členská základna naší ZO se skládá ze 3 základních členů a 16 registrovaných. Pro posílení základní
členské základny přestoupili ze ZO JZD Veveří dva členové.
Výbor pracuje ve složení:
předseda: Miroslav Mytýzek st. č. 74
místopředseda: Jiří Procházka st. č. 17
jednatel: Helena Šťastná č. 20
hospodář: Oldřich Karásek č. 78
člen výboru: Jaroslav Zelinka č. 67
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ZO KSČ spolupracuje s OV-3 při organizaci oslav významných výročí v obci.
Veřejné oslavy:
28. 4. jsme se sešli na lampionový průvod, který se konal na počest výročí osvobození obce RA.
Zúčastnili se svazáci, pionýři a 15 občanů. Byly položeny květiny k pamětní desce Aloise Mišky, také
k pomníčku Dmitrije Savického. Proslov měl s. Mytýzek, kulturním programem přispěli ke zdaru akce
pionýři.
1. máj:
Pro májový průvod vyzdobenou obcí bylo letos velmi pěkné počasí. Po průvodě jsme odjeli na
manifestaci do Veverské Bítýšky.
Volby:
Ve dnech 23. a 24. 5. se konaly volby do zastupitelských orgánů všech stupňů. Na volebních
seznamech v naší obci bylo zapsáno 165 voličů. Všichni voliči našeho obvodu odevzdali své hlasy
kandidátům NF do 10.45 hodin dne 24. 5. 1976 (u data 1976, jak uvádí kronika, se zjevně jedná o
chybu a mělo by být 1986).
Za naši obec byli voleni tito kandidáti:
Miroslav Mytýzek, 56 let, stojní zámečník
Helena Šťastná, 44 let, učitelka
Josef Koláčný, 44 let, odbor. asistent VUT Brno
Oldřich Karásek, 37 let, vedoucí cenový referent
Ivana Sedláčková, 27 let, učitelka
Dále byli voleni:
Zdeněk Svoboda, 34 r., odbor. prac. VUT
voleb. obvod č. 108 - do ONV
František Janšta, 37 r. vedoucí rostlin. výroby
voleb. obvod č. 40 - do KNV
Miroslav Němec, 44 r., docent přírodověd. fakulty
voleb. obvod č. 133 - do České národní rady
Drahomíra Slabá, 28 r., učitelka
volební obvod č. 90 - do Sněmovny lidu FS
Eduard Vlček, 46 r., děkan právnické fakulty
volební obvod č. 47 - do Sněmovny národů FS.
Po dobu trvání voleb vyhrával místní rozhlas a pokračovaly relace, které byly započaty již
v předvolebním období. Pionýři přednášeli verše s volební a mírovou tématikou, seznamovali občany
s návrhem nového volebního programu. Volební místnost byla důstojně upravena a vyzdobena
květinami. Před budovou se střídaly na čestné stráže dvojice pionýrů a rozdávaly voličům dopis dětí
s výzvou k volbě kandidátů NF. Pionýři doprovázeli také soudruhy, kteří obcházeli s urnou nemocné
občany.
Členové ZO SSM šli k volbám společně ve svazáckých stejnokrojích. Ti, kteří letos přistupovali
k volebním urnám poprvé, dostali od pionýrů drobné upomínkové dárky. Všichni společně se před
volební místností vyfotografovali.
V předsíni volební místnosti byla instalována výstavka výkresů a rukodělných prací dětí z naší
obce.
Všichni navržení kandidáti byli v naší obci zvoleni všemi hlasy.
Na veřejné schůzi ve Vev. Bítýšce byli zvoleni členové komisí:
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Věra Procházková - sociálně zdravotní komise
Zdena Hvižďová - komise pro obchod
ing. Fr. Košvica - komise pro výstavbu
Marie Packová - SPOZ.
Zapojení poslanců:
M. Mytýzek - komise pro projednávání přestupků
H. Šťastná - rada MNV
J. Koláčný - plánovací komise
O. karásek - VLK
I. Sedláčková - kult. školská komise
PO SSM:
Pionýrský oddíl KOSMÍK má 5 jisker a 12 pionýrů. Oddíl stále vede Radek Šťastný. Také instruktoři
zůstávají ve stejném složení jako loni. Pionýři mimo svoji činnosti udržují pořádek kolem autobusové
zastávky a čekárny, zúčastňují se všech brigád v obci, pečují o pomníček Dmitrije Savického.
1. 3. uspořádali svazáci a TJ Sokol pro pionýry malý zimní závod v běhu, střelbě a hodu na cíl.
Poslední disciplínou byla jízda na pytli. Závod měl bojovnou a veselou atmosféru. V kategorii mladších
pionýrů získali diplomy:
Bém Martin
- I. místo
Procházka Jan II.
- II. místo
Zelinka Martin
- III. místo
V kategorii starších pionýrů obsadili první tři místa:
Zounek Tomáš
Vaňková Jitka
Zelinková Marcela
Po závodě dostali všichni soutěžící malé občerstvení, které zakoupila TJ Sokol.
27. 4. se všichni pionýři sešli u mírového ohně, kde opékali špekáčky a společně si zazpívali.
8. 5. složili pionýrský slib: Zounek Lubomír
Zounková Markéta
24. 4. na Den čs. pionýrů skládali slib:
Zounek Marek
Vaněk Jan
Na počest oslav VŘSR a MČSP se konal lampionový průvod obcí. Zúčastnilo se 18 dětí a 15
dospělých.
ZO SSM:
Svazáci patří mezi nejaktivnější složky v obci.mají 100 % organizovanost mládeže svazáckého věku.
Odpracovali mnoho brigádnických hodin na čistění vodní nádrže, úpravě okolí sokolovny, úklidu obce,
výzdobě ulic k 1. máji. Sebrali 5,2 tun železného šrotu.
7. 3. na členské schůzi dali chlapci všem děvčatům kytičky k MDŽ.
29. 3. pořádal SSM ve Vev. Knínicích turnaj v minikopané, kterého se zúčastnila družstva hráčů ze
šesti obcí. Družstvo našich svazáků se umístilo na 1. místě.
31. 5. uspořádala org. SSM jízdu zručnosti na kole pro pionýry v rámci oslav MDD. Přes deštivé počasí
byla velká účast i dobrá nálada. Diplomy za opravdu zručnou jízdu si odnesli Rostislav Hemala za
kategorii starších a Honzík Procházka za kat. mladších pionýrů. Několik mládežníků pracuje ve funkci
vedoucích pionýrů a instruktorů. Většina členů byla zapojena do LAS. Vítali také jaro na Šmelcovně.
Kulturní činnost se omezuje pouze na společné návštěvy kina, divadla a tanečních zábav v okolních
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obcích. Sokolovna je v počátečním stavu oprav celé budovy. Všechny svazáky tahle situace mrzí. Jsou
ochotni brigádnicky pomoci při všech opravách, ale dosud není rozhodnuto, v jakém rozsahu se bude
oprava provádět a kolik na ni bude finančních prostředků.
SPOZ:
Aktiv SPOZ v obci navštívil s blahopřáním a balíčkem několik jubilantů. Byly to tyto občanky:
29. 1. Trávničková Marie č. 75
80 let
Dosud pracuje v rost. výrobě JZD Veveří.
8. 2. Hemalová Marie č. 33
90 let
V době narozenin byla jubilantka svěží, zajímala se o všechno dění. Ráda vyprávěla o svém
životě a psala dopisy všem známým. Méně slyšela a obtížně se pohybovala. Měla velmi dobrou
paměť. Za dva měsíce však zemřela.
22. 10. Kotilová Valerie č. 16
80 let
Z domu již nevychází, má po těžké operaci, zlomila si nohu v krčku.
Beseda s důchodci se uskutečnila 7. 6. v kulturním domě ve Vev. Bítýšce. Z naší obce přijelo zvláštním
autobusem 19 důchodců. Beseda měla již tradičně pěkný průběh. Po shlédnutí kulturního programu a
po občerstvení si všichni účastníci společně zazpívali za doprovodu rytmické skupiny Antonína Zavřela
z Lažánek.

Sňatky:
29. 3. Kučera Luděk, Hvozdec 30
Břenková Helena, Říčany 353
bydlí: Hvozdec 30
14. 6. Krytek Miroslav, Hvozdec 19
Kučerová Pavla, Vev. Bítýška 468
bydlí: Hvozdec 19
26. 7. Kříž Pavel, Hvozdec 80
ing. Sedláčková Věra, Brno Svat. Čecha 94
bydlí: Brno
Zounek Zdeněk, Hvozdec 57
Byrtusová Drahoslava
bydlí: Hvozdec 57
30. 8. Procházka Jiří, Hvozdec 17
Koudelková Anna, Drásov 302
bydlí: Drásov 302
Narození:
14. 2. Smejkalová Andrea č. 9
8. 7. Zelinka Milan č. 56
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Úmrtí:
17. 2. Mytýzek Jaroslav č. 17
17. 2. Dvořáčková Marie č. 55
27. 4. Hemalová Marie č. 33
4. 5. Zelinka Oldřich č. 56
9. 6. Pacek Jaroslav č. 1
17. 6. Koláčný Jindřich č. 31
10. 7. Břenek Jan č. 66

85 let
84 let
90 let
77 let
86 let
71 let
74 let

Školství:
Do 1. třídy začali chodit:
Křížová Magda č. 25
Foral Čeněk č. 37
Krejčí Vojtěch č. 58 - v Ostrovačicích
Mateřskou školu navštěvují:
Juříček Radim č. 73
Juříček Petr č. 73
Sedláček Radek č. 84
Sedláček Jiří č. 84
Procházková Zuzana č. 71
Byrtus Vojtěch č. 57
Krejčí Lucie č. 57 - v Ostrovačicích
Voj. základ. služba:
Na jaře se vrátili do civilu:
Košvica František č. 10
Procházka Aleš č. 71
V říjnu přišli z vojny:
Mytýzek Jiří č. 9
Břenek Jaromír č. 66
Odvody:
K odvodům šli 22. 10. pouze tři branci:
Kotil Břetislav - odveden
Pacek Čestmír - povolen odklad - studium
Foral Luděk - osvobozen pro úraz ruky s trvalými následky
Stěhování:
manželé Sedláčkovi s dětmi - z Kuřimi do novostavby ve Hvozdci č. 84
Zelinka Josef č. 69 s rodinou - do Brna
Zounek Jan č. 61 s rodinou - do Říčan
Zounková Eva se synem (č.57) - do Brna
Jiří Procházka č. 17 - do Drásova
Kříž Pavel č. 80 - do Brna
Zelinková Marie č. 69 - do Vev. Bítýšky za dcerou
Odstěhovalo se 14 osob
Přibylo celkem 4 osoby
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JZD Veveří:
28. 2. hodnotili družstevníci výsledky své práce na výroční členské schůzi. K tanci i poslechu hrály
soubory MONA a Vysočanka, tančil krojovaný soubor Javorník.
Ke svátku žen dostaly členky jako dárek 1 frote ručník a 3 ručníky bavlněné.
Již 12. 5. bylo započato s jednocením cukrové řepy. Žně se vyznačovaly bouřkami a přeháňkami.
Výnosy byly oproti plánu menší.
8. 9. byla zahájena sklizeň brambor.
Různé:
7. 3. se uskutečnilo setkání žen s představiteli obce. Za aktiv SPOZ se zúčastnila Jarmila Zounková, za
ČSŽ Marie Trávničková.
23. 3. se tradičně vítalo jaro na Šmelcovně. Zúčastnilo se 17 svazáků a pionýrů z naší obce. Kulturní
písmo zajistila ZŠ Vev. Bítýška. Odpoledne se rozpršelo. Celková návštěva této jarní turistické akce
byla vyšší než loni.
V únoru se opět vyskytla silná vlna chřipky. Byly zakázány návštěvy v nemocnicích. Zákaz byl zrušen
až v posledním týdnu měsíce března.
28. 10. byla svolána společná schůzka OV-3, poslanců, volených členů komisí a předsedů složek NF
v obci. Cílem bylo dohovořit společný postup při uskutečňování volebního programu a veřejného života
v naší obci.
28. 10. se konala členská schůze Jednoty.
24. 3. se sešlo slavnostní shromáždění občanů v místnosti kina ve Vev. Bítýšce u příležitosti výročí
narození Marušky Kudeříkové.
30. 3. - svolána OV-3 brigáda na úklid bývalého skladu Jednoty, kterého bude použito pro uskladnění
materiálu na akci „Z“.
12. 5. - ve Vev. Bítýšce veřejná předvolební schůze, na které - mimo jiné - byli představeni kandidáti na
poslanecké funkce.
25. 6. se uskutečnilo ustavující plenární zasedání. Byli představeni zvolení poslanci a složili slib. Dále
proběhla volba funkcionářů MNV, rady a komisí NV, byl přednesen návrh volebního programu NF.
12. 4. Pořádal ČSŽ ve Hvozdci zájezd do vinného sklepa v Terezíně, okr. Hodonín.
13. 2. na výroční schůzi TJ Sokol byla projednána oprava sokolovny a zvolen výbor na další období
v tomto obsazení:
předseda: Kotil Břetislav st.
jednatel: Karásek Oldřich
hospodář: Mytýzek Miroslav ml.
V letošním roce byly plesy málo navštěvovány (SRPŠ - asi 50 lidí, sportovní - asi 80 lidí). Výjimkou
byla ostatková zábava a dětský karneval, kde byla velká návštěva. Z naší obce navštěvovali plesy ve
Vev. Bítýšce pouze mládežníci.
Počasí:
V únoru dosahovaly teploty až - 26˚C. Začátkem března byly teploty až + 26˚ C. Také bylo v tomto
měsíci několik bouřek, při kterých padaly kroupy.
15. 4. byla nejchladnější jarní noc ( - 5˚ C ). Poslední dubnové dny stoupala rtuť teploměru až na + 27˚
C, pak nastalo ochlazení.
9. 5. kvetly šeříky, teplota stoupla na + 28˚ C. Konec května byl deštivý a chladný (+ 4 - + 8˚ C).
V červnu byly opět velké teploty (26˚ - 36˚ C).
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19. 6.. byla bouřka s krupobitím.
Srpen se vyznačoval bouřkami, dešťovými přeháňkami a velkými teplotními rozdíly:
ráno + 6˚ C, odpoledne + 23˚ C.
Podzim byl chudý na srážky.
Zapsala: Helena Šťastná
Doplňky: Číslování fotodokumentace v příloze kroniky.

ROK 1987
OV-3:
V letošním roce bylo stěžejním úkolem OV zahájit budování vodovodu pro obec, což se také podařilo.
Dostali jsme dotaci 200 tisíc korun na vybudování prameniště, hodnota díla byla 286 tisíc korun.
Začalo se pracovat v červenci, vedoucím prácí byl Zdeněk Zounek ml., v další fázi převzal vedení Jan
Vaněk, Rostislav Sedláček konal funkci skladníka materiálu. Brigád se zúčastňovalo průměrně 8 - 10
brigádníků, kteří pracovali za finanční odměnu.
Mimo budování prameniště zorganizoval OV se složkami NF v obci celkem 10 brigád, při
kterých se pracovalo na úpravě návsi, zelených ploch v obci, vysazovalo se 236 okrasných keřů, které
pro nás zakoupil MNV, natřeny byly vývěsní skříňky a konstrukce čekárny ČSAD, pracovalo se na
úpravě komunikace u Blechových, postaven chodník u zastávky ČSAD ve směru na Vev. Bítýšku a u
protisměru. Celkem bylo odpracováno 764 brig. hodin za účasti 277 občanů, upraveno 1500 m²
zelených ploch. OV zpracoval plán rozvoje obce do roku 2000, kde žádal instalaci druhého
transformátoru v obci, zabudování telefonního automatu v předzahrádce budovy č. 16 - bývalá škola.
Zažádali jsme o zpracování projektu na úpravy návsi a sportovního areálu pro děti a mládež u vodní
nádrže. Žádali jsme přebudování bývalé školy pro potřebu OV a složek NF v obci a také výstavbu nové
prodejny potravin v obci. Byl zajištěn odvoz domovních odpadů, aby se zamezilo vzniku divokých
skládek. Zajištěna byla likvidace suchých stromů kolem silnice do Vev. Bítýšky. Protože zatékalo do
skladu prodejny (bývalá hasička) byla opravena střecha.
SSM a PO SSM:
Obě organizace patří k nejaktivnějším v obci. Mládež vyčistila vodní nádrž, sebrala 3 tuny železného
šrotu, zlikvidovala divokou skládku u vodní nádrže, zúčastnila se brigád v lese. V rámci rozvoje tělesné
výchovy zorganizovali svazáci turnaje v malé kopané a jako novou akci závod v běhu pod názvem „Z
bačkor do tenisek“, kterého se zúčastnilo 15 závodníků. Dále uspořádali zájezd do Čalova, 3 x
společnou návštěvu filmového představení a taneční zábavu.
ČSŽ:
Ženy aktivně pomáhaly při úklidu obce, úpravě zelených ploch, sbíraly druhotné suroviny, pečovaly o
květinovou úpravu předzahrádek.
TJ Sokol:
V květnu započala tělovýchovná jednota s opravou sokolovny. Byl vybudován septik a sklep a také
přistavěna část budovy. S opravou jsou problémy, protože stávající budova má mělké základy a zdivo
není zpevněno věncem. Stavební dozor měl pan Josef Srnec z Vev. Bítýšky. Peníze byly prostavěny,
ale přístavba zůstala nezastřešena a ničím nezakryta.
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1. máj, 9. květen:
Májové oslavy proběhly v obci již tradičním způsobem a pokračovaly ve Vev. Bítýšce. 29. 4. byl
lampionový průvod dětí, byly položeny kytice k pamětní desce Aloise Mišky a k pomníčku Dmitrije
Savického. Pak měly děti táborový oheň.
30. 4. měli mírový oheň svazáci u příležitosti osvobození naší obce.
VŘSR:
6. 11. se uskutečnila ve Vev. Bítýšce společná oslava 70. výročí VŘSR s bohatým kulturním
programem.
SPOZ:
13. 6. se konala beseda s důchodci ve Vev. Bítýšce. Vládla pěkná atmosféra, zpěv i tanec. Kulturní
program předvedla děvčata ze ZŠ Vev. Bítýška a Lažánky, vystoupily žákyně LŠU z oboru rytmiky.
Velmi bylo oceněno tablo nejstarších občanů, na kterém byla též fotografie naší nejstarší občanky paní
Oldřišky Pšikalové.
Dárkový balíček a kytičku dostali tito jubilanti:
Jubilea:
21. 1. Packová Marie č. 1
80 let
méně slyší, ale jinak je velmi čilá
19. 4. Zounková Františka č. 57
80 let
vše si dělá sama, plete, čte, o všechno dění se zajímá, pečuje o zahrádku
17. 5. Hvižď Oldřich č. 4
80 let
rád zpívá, vypráví, je velmi čilý, veselý, zajímá se o dění v obci; připojili jsme se
k hudební gratulaci v rádiu
2. 8. Zelinková Marie č. 67
80 let
má zdravotní potíže, ale je dosud čilá
5. 10. Pšikalová Marie č. 27
80 let
každý den pase svoje slepičky, zajede si do Vev. Bítýšky ke kadeřnici a na pedikúru,
zajímá se o dění v obci
7. 12. Packová Marie č. 12
80 let
ačkoli je málo pohyblivá - má franc. hole - je čilá, ráda vypráví, čte a vaří
Písemné blahopřání:
29. 1. Trávničková Marie č. 75
81 let
28. 4. Koláčná Ludmila č. 73
84 let
12. 5. Pacek Antonín č. 18
83 let
15. 8. Hvižďová Marie č. 4
82 let
22. 10. Kotilová Valerie č. 16
81 let
30. 6. Váňa Miloslav č. 21
70 let
18. 7. Hamrlová Marie č. 20
75 let
90. let oslavila 9. 7. paní Oldřiška Pšikalová, která je naší nejstarší občankou. Je velmi čilá, má
výbornou paměť, každý den dělá pravidelný okruh procházek po „kopečku“ a za deště
v průjezdu domu. Je živou kronikou obce, stále se o všechno zajímá. Bydlí Hvozdec č. 11.
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Zlatá svatba:
8. 2. manželé Packovi - Antonín a Hedvika č. 18
v květnu manželé Zelinkovi - Stanislav a Marie č. 67
Ke svému jubileu dostali obojí manželé kytičky a dárkové balíčky v hodnotě 200 Kč i písemné
blahopřání.
Sňatky:
19. 6. Jiří Hemala - Hvozdec 52
Miroslava Uranová - Vev. Bítýška, Nádražní 492
bydlí Vev. Bítýška 492
26. 6. Iveta Koláčná - Hvozdec 62
Jaromír Břenek - Hvozdec 66
bydlí Hvozdec 62
1. 8.

Miroslav Mytýzek Hvozdec 74
Eva Pojíšková, Brno, Haškova 12
bydlí Hvozdec 74

21. 11. Zdeňka Hvižďová Hvozdec 77
Rostislav Mader Karviná 1142
Narození:
15. 2. Zuzana Zounková č. 36
3. 4. Michaela Kučerová č. 32
19. 11. Michal Břenek č. 62
Zemřeli:
4. 11. Oldřich Havlíček č. 39
19. 11. Marie Packová č. 12
Stěhování:
Renata Králová č.

79 let
44 let

do Brna - Žabovřesk, Voroněžská 6

Změny:
majitelů domků v naší obci, oprava a přestavba:
č. 46 - koupili od M. Osladila manželé Šťastní č. 20, nyní provádí jeho modernizaci;
č. 51 - prodala Marie Michalíková Jiřímu Poskerovi z Brna, který zde trvale bydlí;
kovářství - patřící k domku č. 30 prodal Ivo Kučera bratru Luďkovi, který zde má dílnu;
č. 32 - opravuje Luděk Kučera - bydlí nyní v Říčanech;
č. 7
- převedl Jan Zounek na svého synovce Jana Zounka, bytem Říčany u Brna;
č. 31 - prodal Květoslav Koláčný manželům Jonášovým a Dovrtělovým z Brna, kteří domek opravili
a používají jako chalupu. Na štítu domku mají sluneční hodiny, které ukazují opravdu přesně;
č. 15 - dostal Valentík František, Kroměříž, Ovocná 2549 domek opravuje a užívá jako chalupu.
č. 25 - Josef Kříž vyměnil okna a opravil domek.
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Počasí:
Koncem ledna byla sněhová kalamita a velké mrazy, které trvaly až do počátku února (- 23˚ C). Léto
bylo suché a teplé, byla až tropická vedra + 31˚ C - + 35˚ C.
První sníh padal 17. 11., pak bylo časté náledí. 24. 9. byla ve 4 hod. ráno bouřka se silným větrem,
kroupami a prudkým deštěm. V prosinci bylo deštivo. 29. 12. bylo + 12˚ C, létaly včely a kvetl
lýkovec. Podle rádiových zpráv bylo stejné počasí v prosinci r. 1947.
Dodatek:
Sňatek: 25. 7. 87 Milena Burešová Hvozdec 50
Jiří Pavlíček Kuřim, Na královkách 930
bydlí Kuřim, Na královkách 930

ROK 1988
OV-3:
Občanský výbor znovu žádal opravu místního rozhlasu, instalaci telefonní budky a novou prodejnu
potravin. Oprava rozhlasu byla provedena, dostali jsme také novou ústřednu pro místní rozhlas.
Neutěšený stav prodejny bude řešen v příštím roce. Letos byly provedeny nejnutnější opravy.
27. 10. jsme oslavovali 70. výročí vzniku samostatného Československa. Uspořádali jsme lampionový
průvod obcí, zazněla hymna, krátký projev a pionýři předvedli kulturní program.
Proběhla sběrová akce ve prospěch pionýrů. Sbíral se papír a textil. Nasbíralo se celkem 327 kg. V akci
„Z“ se pracovalo na další úpravě komunikace u Blechových, budoval se opěrný taras. Práce však
nebyla dokončena pro malou účast občanů na brigádách.
26. 2. se uskutečnilo slavnostní shromáždění občanů v kinosále ve Veverské Bítýšce u příležitosti 40.
výročí Února. Po slavnostním projevu a kulturním programu žáků ZŠ byl promítnut film Kouzelníkům
návrat - příběh prvního poválečného léta v našem pohraničí.
1. a 9. květen:
Májové oslavy proběhly v naší obci již tradičním způsobem. Průvod obcí, položení kytic obětem války
a v dubnu mírový oheň, který vždy organizuje organizace SSM a pionýři.
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