Povodí řeky Svratky mezi Tišnovem a hradem
Veveří
(25. 6. 2017)
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo!
Nedávno jsem doma v knihovně očima zavadil o hřbet tenké knížečky Z kraje od
Pernštejna k Veveří. Je to soubor pověstí, které se vážou k místům v této oblasti. Ne teď se
nebudu probírat pověstmi, ale zkusme se projít od Veveří proti proudu řeky Svratky. O hradu
Veveří si každý může najít informace třeba na internetu, rozhodně však stojí za návštěvu a
seznámit se nejen s jeho historií, ale třeba i s událostmi, které se na hradě odehrávají
v současnosti. Ostatně lze využít zrovna dnešní cykloturistickou akci. Mám před sebou
pozvánku – plakát a čtu: Tour de Veveří 25. června 2017. Jak bude akce probíhat? Na
některém z míst Chudčice, Rozdrojovice, hrad Veveří, Prádelna, Javůrek, Říčany, Veverské
Knínice, Hvozdec dostanou účastníci kartu na zaznamenání, kudy projeli. V cílovém místě,
kterým je Hvozdec, budou zajímavým způsobem cyklisté odměněni. Tour začíná od 10 hodin,
cíl se zavírá v 18 hodin.
Půvabné je samotné prostředí hradu Veveří, také jeho blízké okolí s kostelíkem
Nanebevzetí Panny Marie z 13. století. Nesmím opomenout přehradu.
Kdo nepojede dnes na kole a vydá se pěšky od Veveří proti proudu řeky, můžeme se
nechat vést červenou turistickou značkou. Ve Veverské Bítýšce si určitě všimneme kostela sv.
Jakuba na náměstí. Bítýška měla v historii zajímavá řemesla a výroby. Asi nepřekvapí pila,
ale zpracování železa v hamrech, nebo dokonce výroba střelného prachu už tak obvyklé
nejsou. Zpracovával se zde i kaolín. Do roku 1936 zde byla i železnice – vedla do Kuřimi.
Známá je firma Rico (dnes Hartmann – Rico), která prakticky po celé 20. století dávala a dává
i dnes práci lidem místním i z okolí.
Kolem Svratky se bude v horkých dnech hodit poměrně častý stín. Přibližně za tři
hodiny se dostaneme do obce Březina. Má asi 300 obyvatel, první zmínka o Březině je z roku
1234 s vazbou na klášter Porta Coeli. A to už jsme nedaleko Tišnova. V Tišnově nás může
potěšit třeba návštěva Müllerova domu, kde sídlí Muzeum města Tišnova. Každý určitě
přivítá i některou z více možností k občerstvení.
Začal jsem zmínkou o knížce pověstí. Autorem je PhDr. Karel Fic (1946 – 2005),
rodák z Drahonína, výborný vypravěč, znalec historie, znalec regionu. Knížku ilustracemi
oživil doubravnický Stanislav Bělík (1919). Za zmínku určitě stojí, že zanedlouho
(5. července 2017) se v rámci Slavností Pernštejnského panství uskuteční křest knížky
Krajinou řeky Svratky. Je to soubor ofotografovaných Bělíkových obrazů povodí řeky
s rozsáhlým doprovodným textem RNDr. Ivana Koláčného (1945). Křest knihy se uskuteční
v Doubravníku, kde malíř Stanislav Bělík žije.

