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60. výročí ukončení II. světové války
v Evropě
60 let je téměř délkou lidského života, tedy časem, ve kterém dospějí tři generace.
Jistě, vzpomínáme−li, a to především v souvislosti s ukončením válečné vřavy,
nezměrného lidského utrpení milionů téměř celého světa, pak ta 60 získává
na určité historické naplněnosti. Zvykli jsme si všichni, které zajímají historické
mezníky světových i národních dějin, spojovat vždy květnové dny, v případě
obce Švábenice závěrem dubna, se vzpomínkou nebo i okázalými oslavami
osvobození národů od myšlenky národního socialismu, nebo chcete−li německého
fašismu. Na jak dlouho, ptáme se dnes, kdy jsme svědky renesance fašismu ve světě,
v Evropě, Českou republiku nevyjímaje.
Pomalu, ale jistě odcházejí ročníky spoluobčanů předválečné generace, která
válku a její ukončení chápe v podstatě jinak, než my mladší, a to pomíjím náctileté.
Dnes je snahou mnohé věci zjednodušovat a moc se nezabývat detaily, popř.
historickými souvislostmi. Tuto tendenci zaznaménáváme i u oficiální historické
vědy, která je poplatná stále více poklonkování tzv. evropanství, což v praxi
znamená potlačování národní hrdosti a zlehčování situace, v níž se český národ
nacházel v období okupace pod hrozbou fyzické a národní likvidace.
Pro současníky znamenalo osvobození nejen úlevu, radost z přežití, ale také i smutek
z obětí, které okupace stála národ, i obětí osvoboditelů. 300 tisíc občanů čsl.
státu a více jak 140 tis. vojáků převážně Rudé armády je bilancí válečných událostí
na našem území.
Je přirozené, že s odstupem času vzpomínky blednou a dnešní děti berou
informaci o tomto období pouze jako sdělení o minulosti. Zde se potvrzuje fakt,
že pouze prožitá zkušenost má svou cenu, která je nesdělitelná.
Proto bychom měli vhodnou formou, alespoň při kulatých výročích, připomínat
tuto historickou zkušenost, očistěním od různých izmů, ať už přicházely z východu
nebo dnes ze západu. Psí oddanost nejnovějším pánům je zřejmě skutečně naší
národní povaze vlastní. Vnímavý čtenář, ale i televizní divák, si jistě všimnul, že
15. březen, den likvidace naší státnosti v roce 1939, nestál nikomu za zmínku.
Proč asi? Část naší mladé historické vědy doporučuje, abychom se za bezpráví
způsobené na Němcích omluvili. Jistě mají s nimi ty nejlepší zkušenosti, neboť
na vlastní kůži nezkusili to, co naši dědové a otcové za protektorátu. Rád se
omluvím, ale za co? A kde? V našich médiích, v našem tisku, který dnes už v převážné
míře patří německému kapitálu stejně, jako řada fabrik a podniků?
Všude se nám snaží “pomáhat” a vydělávat na naší těžké ekonomické situaci.
Co se nepovedlo Hitlerovi, to se za dalších 50 let povedlo německé marce. Za to
všechno se dnes máme omlouvat ?
Sebevědomě jsme vstoupili do Evropské unie jako rovnocenný partner ostatních
členů. Proč ale každého hned peskujeme, kdo se kriticky dívá na naši současnou
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situaci, ne náhodou připomínající nevolníka, jen aby se to, nedej Bože, nedoneslo
do Bruselu. Zatímco my jsme až úzkostlivě bojácní vůči EU, ta pro nás dosud
mnoho neudělala.
Nejsme nacionalisté, chceme hrát fair play, musíme proto vyžadovat stejná práva
a pravidla pro všechny. Prostě roný mezi rovnými, nehrbit se a předem
neomlouvat. Není se za co stydět. Jsme národem s bohatými humanistickými
tradicemi a proto musíme věřit, že dnešní mravní marasmus v naší společnosti,
kdy úspěšný a obdivovaný je ten, kdo nabyde co nejvíce, bez ohledu na to, jakým
zůsobem.
Tento stav musí časem vykrystalizovat v nové trvalé hodnoty, v novou hrdost
a čest českého národa, bez klanění se zlatému teleti a podobným pseudo hodnotám
dnešního světa.
Mgr. Zdeněk Cupák

Usnesení z 11. zasedání ZO Švábenice
konaného dne 18. 2. 2005
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) Schvaluje:
1) Program zasedání Zastupitelstva obce ze dne 18.2. 2005.
2) Návrhovou komisi ve složení: 1) Ing. Gloza Vít
2) Navrátil Vladimír
3) Vančurová Mária
3) Ověřovatele zápisu:
1) Kalábová Andrea
2) Hladký Michal
4) Zápis z 10. zasedání ZO ze dne 3. 12. 2004.
5) Usnesení rady obce ze schůzí konaných v období od 10. zasedání ZO
6) Rozpočtové opatření č. 16/2004 rozpočtu obce.
7) Rozpočet obce Švábenice na rok 2005, příjmy v objemu 7 700 000,− Kč a
výdaje v objemu 7 700 000,− Kč
8) Pravomoce rady obce dle § 102 odst. 2, písmene a) Zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích provádět rozpočtová opatření v tomto rozsahu:
a) rozpočtová opatření v rámci položek jednotlivých paragrafů
b) státní dotace z programu rozvoje venkova a jiných dotací.
9) Výsledky inventarizace majetku za rok 2004 a závěrečnou zprávu s návrhem
na vyřazení včetně dokladových položek
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10)Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové
organizace obce Základní škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková
organizace, ve znění:
V článku IV. Majetek příspěvkové organizace se v odstavci 7 mění na:
Zřizovatel předává “ZšŠ” do v ý p ů j č k y majetek obce Švábenice následně
vymezený:
a) Budova základní školy č.p. 330 ve Švábenicích na pozemku p.č. 454
zastavěná plocha o výměře 431 m2, p.č. 455 zastavěná plocha o výměře 915
m2, které jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Jihomoravský kraj, pracoviště Vyškov, na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Švábenice.
b) Budova Mateřské školy č.p. 202 ve Švábenicích na pozemku p.č. 456
zastavěná plocha o výměře 306 m2, které jsou zapsány v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, pracoviště Vyškov,
na LV 10001 pro obec a k.ú. Švábenice.
11)Odměny a příplatky za výkon funkce poskytované členům ZO Švábenice dle
nařízení vlády č. 697/2004, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 ve
znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb.
12)Dodatek č. 1 ke směrnici pro vedení účetnictví obce Švábenice
b) bere na vědomí:
1) Zprávu finančního výboru a školské, kulturní a sociální komise
2) Zprávu o výsledku Rozhodnutí z Ministerstva financí ve věci žádosti obce
Švábenice o prominutí odvodů a penále neoprávněně použitých prostředků
státního rozpočtu v roce 1999 − 2002.
Ministerstvo financí obci Švábenice promíjí odvody a penále v celkové výši
2 004 855,− Kč. Zůstává dále v jednání lokalita Hradisko.
3) Žádost pana Jiřího Rejpala, bydliště Švábenice č.p. 238, který žádá obec o
prodej parcely č. 1081/5 v k.ú. Švábenice. Zastupitelstvo i rada obce tuto
žádost projednala a prodej neschvaluje.
Josef Kubík − starosta obce
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
povinností každého občana, který vlastní psa je, aby řádně platil poplatky, které
stanovuje vyhláška o místních poplatcích v obci Švábenice, dále připevnil číselnou
známku na obojek psa, která je evidována na obecním úřadě.
Tyto známky slouží k identifikaci psů a při eventuální ztrátě je třeba toto nahlásit
na obecním úřadě, kde vám bude vydána nová. Další významnou povinností pro
majitele psů je, že při různých pochůzkách se svými miláčky ať už v obci nebo
mimo obec, je nutné mít u svého psa náhubek, což je vidět v naší obci jen velmi
zřídka. Každý majitel psa si musí řádně zajistit, aby se pes nedostal volně na
veřejné prostranství v obci a tím neohrožoval občany. Toto se v poslední době
dosti často objevuje a je velmi zlé, když se právě vracejí děti ze školy a po obci
běhají ve smečce dva vlčáci jen proto, že jejich majitelé si nedokážou zajistit,
aby se nedostali volně na veřejné prostranství.
Často se nedá zjistit vlastník, protože pes nemá známku. Výmluvy občanů, že náš
pes je hodný a nikomu neublíží, můžeme nejlépe sledovat v televizi, kde
to zejména pro děti znamená často trvalé následky pro další zbytek života. Žádný
vlastník psa se nedokáže zaručit za jeho možné chování. Protože v poslední době
si občané již několikrát stěžovali na volně pobíhající psy, nebo na psy vedené
bez náhubků, žádám Vás touto cestou, abyste si svého psa řádně zabezpečili
a zamezili tím případné ohrožení dětí, ale i dospělých.
Dalším problémem jsou krádeže různého typu v obci. V poslední době to byla
krádež zatravňovací dlažby v prostorách ZŠ Švábenice, což vyšetřuje i Policie ČR.
Na podzim loňského roku obec v prostorách za kapličkou Na Hradě odstranila
ty nejvíce proschlé stromy. Poněvadž Zák.č.114/1992 Sb., O ochraně přírody
a krajiny v platném znění nařizuje fyz. i práv. osobám provedení náhradní výsadby
do stanoveného termínu, který je uveden v rozhodnutí, obec toto také provedla.
Velmi smutné je ovšem jednání neznámých občanů, kteří bez jakéhokoliv ostychu
a zábran si vsazený stromek vytáhnou ze země a s klidným svědomím si ho
odnesou domů. Zůstane pouze opěra. Jak je to prosté a jednoduché a přitom
to občana vůbec nic nestojí a bere to jako samozřejmou věc. Zamysleme se všichni
nad naším chováním a nebuďme nečinní k jednání těchto jednotlivců.
Josef Kubík− starosta obce
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Občanská rubrika
do 20. 4. 2005

Blahopřejeme
Narozené děti
Janebová Daniela
Zouhar Štěpán
Frgál Dominik
Hanák Václav

nar. 10.12.2004
nar. 28.12.2004
nar. 10. 3. 2005
nar. 28. 3. 2005

Švábenice 10
Švábenice 52
Švábenice 330
Švábenice 67

V každém člověku je slunce,
jen ho nechat plát.
J. A. Komenský

Vzpomínáme
Zemřelí do 20. 4. 2005
Tesař František, Švábenice 2
Novotná Ludmila, Švábenice 110
Nedbal Alois, Švábenice 30
Látalová Jarmila, Švábenice 133

+ 27. 12. 2004
+ 28. 1. 2005
+ 8. 3. 2005
+ 2. 4. 2005
Nemocí je mnoho, zdraví je jen jedno
lid. přísloví

K 20. 4. 2005 žilo v obci Švábenice 927 obyvatel z toho:
457 žen
470 mužů
Hana Hladká − pracovnice OÚ
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SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE
Tradiční setkání rodáků a přátel obce ročníků narozených 1925 − 1965 se
letos uskuteční v Kulturním domě ve Švábenicích 7. května 2005.
K hojné účasti všechny zve za organizátory Sbor pro občanské záležitosti.

Ročník 1925

Ročník 1935

Pospíšil Zdeněk, Olomouc
Dobeš Josef, Švábenice
Kiliánová Marie(Dobešová), Hoštice−Heroltice
Švédová Františka(Drábková), Pustiměř
Dvořáková Ludmila(Vašinová), Švábenice
Gédušová Antonie, Švábenice
Shromáždilová Anna, Švábenice
Jabůrková Jiřina(Procházková), Vyškov
Adamčíková Marie(Harásková), Tištín
Strejčková Věra(Drábková), Praha
Pospíšilová Milada, Švábenice
Dětkovice
Koutný Josef, Vitčice
Obruča Metoděj, Česká Třebová
Shromáždil Jan, Kroměříž
Frgálová Irena(Tilšerová), Chválkovice
Snopková Anežka(Knapová), Ostrava
Tilšerová Bohunka, Dětkovice

Šášek Jan, Kroměříž
Šášek František, Ostrava
Černoušek Pravoslav, Nový Bohumín
Koutný František, Brno
Plhal Vladimír, Štěnovický Borek
Hladký Josef, Brno
Slatinská Jaroslava(Kvíčalová), Vyškov
Šmehlíková Anna(Kalábová) ,Brno
Kubíková Marta(Heirichová), Švábenice
Jelínková Jiřina(Navrátilová), Opava
Krajčíková Pavla(Možná), Švábenice
Nováková Marie(Hudcová), Mikulovice u Jeseníku
Trávníčková Milada(Zavadilová), Pačlavice
Lízalová Vlasta(Malá), Ostrava
Dětkovice
Kocourek Antonín, Bílovice nad Svitavou
Holas Stanislav, Ostrava
Šibl Jan, Mikulovice u Jeseníku
Cigánek Antonín, Dětkovice
Procházka František, Dětkovice
Kyas Miroslav, Kojetín
Přikrylová Marie(Sypěnová), Dětkovice

Ročník 1930
Vrbácký Jan, Švábenice
Možný Miloš, Brno
Jurča Jan, Hodolany
Jenáček Svatopluk, Prostějov
Kadlec Zdeněk, Švábenice
Slatinský František, Pacov
Konrád Kryl, Dlouhomílov
Jurčíková Dana (Máčilová), Písečná
Gédušová Marie, Švábenice
Němečková Věra (Procházková), Vyškov
Hladká Pavla (Kunovská), Švábenice
Šoupalová Zdeňka (Poláchová), Pustiměř
Jančíková Marie (Máčelová), Kučerov
Adámková Vladimíra (Rumplová), Železná Ruda
Dětkovice
Dobeš Stanislav, Mikulovice u Jeseníku
Křetínská Ludmila (Obručová), Mor. Prusy
Gédušová Marie (Kaláčková), Švábenice
Tocháčková Marie (Koutná), Brno

Ročník 1940
Dvořák Josef, Švábenice
Matula František, Švábenice
Vévoda Jiří, Švábenice
Koutný Lubomír, Brno
Dobeš Jaroslav, Tučapy
Šnajdr Vladimír, Vyškov
Neckař Alois, Adamov
Navrátil Jan, Brno
Malina František, Horní Loděnice
Indrák Bohumil, Frýdlant nad Ostravicí
Chaloupka Jaroslav, Vyškov
Hudeček Miloš, Prostějov
Pospíšil Vít, Prasklice
Tvrdá Eva, Švábenice
Zavadilová Božena(Harásková), Švábenice
Bolješiková Františka(Vojáčková), Karl. Vary
Konečná Jana(Vymazalová), Kroměříž
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Jurášková Božena(Musilová), Prostějov
Pecková Jarmila(Lejsková), Vyškov
Brabcová Marie(Štětinová), Švábenice
Vejchodová Jana(Rejpalová), Brno
Brňáková Marie(Holzerová), Bruntál
Uchytilová Helena(Smutná), Zlín
Válková Eva(Možná), Ivanovice na Hané
Kmentová Olga(Dvořáková), Jihlava
Švanová Anna(Punčochářová), Zďár nad Sáz.
Dětkovice
Heroudková Marie(Tvrdá), Dětkovice
Stratilová Marie(Pučanová), Dětkovice
Adámková Vlasta(Sedláčková), Chválkovice
Tichá Miroslava, Dětkovice
Frgál Vojtěch, Dětkovice
Franc Ladislav, Praha
Koutný František, Zlín
Tomeček Stanislav, Kroměříž
Kaláček Josef, Nosálovice

Ročník 1945
Čech Otakar, Švábenice
Derka Pavel, Švábenice
Hanák František, Švábenice
Jiříček Josef, Švábenice
Kudlička Pavel, Švábenice
Rejpal Jiří, Švábenice
Veselý Emil, Švábenice
Zlámal Stanislav, Švábenice
Navrátil Antonín, Švábenice
Krupík Karel, Švábenice
Rýpal Ladislav, Vyškov
Shromáždil Josef , Švábenice
Polách Antonín, Vyškov
Synek Pavel, Ivanovice na Hané
Matulová Františka(Tvrdá),Švábenice
Kulkusová Bohumila(Pektorová), Švábenice
Stáňová Jitka(Tvrdá),Švábenice
Nováková Miluše(Vymazalová), Kroměříž
Šestáková Ludmila(Vránová), Vyškov
Neckařová Marta(Glozová), Adamov
Procházková Ludmila(Masaříková), Brno
Mrázková Antonie(Štětinová), Hronov
Cupáková Marie, Švábenice
Novotná Marie, Švábenice
Dětkovice
Malinka Oldřich, Dětkovice
Kučerňák Josef, Tlumačov
Sypěna František, Prostějov
Doláková Anežka(Sypěnová), Dětkovice

Kuchtíčková Rita(Chudová), Ivanovice na Hané
Víchová Draholmíra(Kaňová), Prostějov
Přikrylová Miroslava (Svobodníková), Vyškov

Ročník 1950
Dvořák Jan, Švábenice
Kadlec Ladislav, Švábenice
Novák Jiří, Švábenice
Smutný Bohumil, Švábenice
Jakešová Marie, Švábenice
Neckař Jan, Brno
Derka Josef, Kromeříž
Rejpal Miroslav, Lhota
Obhlídal Ladislav, V. Vážany
Shromáždil Josef, Medlov
Rozehnalová Marie, Švábenice
Vévodová Anna(Gédušová), Švábenice
Derková Jaroslava, Švábenice
Mlčochová Jitka(Pešková), Ivanovice na Hané
Vítková Helena(Dvořáková), Orlovice
Navrátilová Marie, Brno
Mrákotová Miluše(Cupáková), Uh. Brod
Zapletalová Anna(Mikšíková),Brušperk
Bodová Alena(Rýpalová), Vyškov
Krupíková Ludmila(Šášková), Olomouc
Judasová Marta(Rejpalová), Olomouc
Gontkovičová Zdena(Štětinová), Ivanovice na Hané
Pospíšilová Jana(Synková), Vyškov
Bayerová Jana(Jiříčková), Ostrava
Hůlková Jarmila(Heroudková), Vyškov
Vojáčková Anna(Fialová), Švábenice
Dosedlová Alena(Gédušová), Ivanovice na Hané
Silná Dana(Novotná), Kroměříž
Štěpánková Miluše
Dětkovice
Vybíral Evžen, Ivanovice na Hané
Kadlec Milan, Dětkovice
Hanáková Irena(Marková), Ivanovice na Hané
Štěpánková Marie(Pořízková), Ivanovice na Hané
Dostálová Františka(Červeňáková), Zlín
Vajdová Marie(Šargonová), Pačlavice
Vrabec Vladimír, Švábenice

Ročník 1955
Hladký Karel, Švábenice
Géduš Ladislav, Švábenice
Kaláb Jaroslav, Švábenice
Orel Jiří, Švábenice
Hladký Pavel, Švábenice
Vančura Břetislav, Švábenice
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Šindelář Vladimír, Švábenice
Čermák Pavel, Švábenice
Procházka Vlastimil, Švábenice
Menšík Alois, Zdislavice u Troubek
Buček Vladimír, Rousínov
Šášek Miroslav, Švábenice
Šebesta Svatopluk, Švábenice
Hrozová Marie(Látalová), Švábenice
Čechová Zdeňka(Pokorná), Švábenice
Slezáčková Věra(Mikšíková), Vyškov
Potáčová Jana(Zbořilová), Luleč
Derková Bohumila(Shromáždilová), Švábenice
Smutná Marie(Balánová), Švábenice
Valeková Štefanie, Švábenice
Pištělková Věra, Švábenice
Říhová Vlasta(Dragounová), Koválovice
Šimková Milena(Hanáková), Vyškov
Michalíková Marie(Bučková), Boškůvky
Kusalová Hedvika(Pokorná), Kroměříž
Pospíšil Pavel, Olomouc
Kaláb Pavel, Tetětice
Kvíčala Jan, Ivanovice na Hané
Štěpánek Stanislav, Svitavy
Šiška Vratislav, Švábenice
Šišková Milena(Hejná), Švábenice
Vincencová Ivona (Přikrylová), Švábenice
Bednářová Alena(Horáková), Ivanovice na Hané
Dětkovice
Fiala František, Ruprechtov
Tilšer Josef, Pačlavice
Kovařík Pavel, Vyškov
Čalová Jitka(Hanáková), Brno
Kejnatová Marie(Cigánková), Novosady

Ročník 1960
Hladký Štěpán, Švábenice
Kubík Ivo, Švábenice
Koutný Radomír, Švábenice
Tvrdý František, Švábenice
Michlík Jan, Vyškov
Bureš František, Švábenice
Vévoda Ivan, Švábenice
Landa Jiří, Švábenice
Stratil Jaroslav, Zlín
Mičlová Božena(Zbořilová), Švábenice
Obručová Marcela, Švábenice
Trnečková Alena, Švábenice
Kubíková Eva, Švábenice
Doleželová Eva, Švábenice
Veselá Alena, Švábenice

Hladká Jana(Hanáková), Švábenice
Dědek Miloslav, Švábenice
Kouřilová Hana(Harásková), Vyškov
Hynková Jana(Heimerlová), Vyškov
Dětkovice
Kaláček Jan, Dětkovice
Kučerňák Drahoslav, Dětkovice
Tichý Josef, Dětkovice
Tilšer Zdeněk, Vyškov
Kyasová Miroslava, Brno
Skácelová Ludmila(Turková), Vyškov
Macháčková Helena(Knapová), Kroměříž
Havlíčková Jana(Obručová), Němčice
Trněný Jaroslav, Dětkovice
Pavlíková Milena(Kaláčková), Vyškov

Ročník 1965
Šťastný Zdeněk, Švábenice
Tvrdý Pavel, Švábenice
Beneš Libor, Švábenice
Štancl Marek, Švábenice
Navrátil Jan, Ivanovice na Hané
Žourek Vladimír, Švábenice
Hladký Vít, Plumlov
Látalová Ludmila(Kunovská), Švábenice
Landová Marie(Štěrbová), Švábenice
Vévodová Daniela, Švábenice
Stáňová Jana, Švábenice
Vašinová Eva(Harásková), Ivanovice na Hané
Bubeníčková Ludmila(Navrátilová), Vyškov
Coufalíková Ivana(Petřeková), Němčice
Přibylíková Jarmila(Hrnčiříková), Pačlavice
Kriššáková Zuzana(Nováková), Poprad
Dětkovice
Olšanská Věra(Doubravová), Švábenice
Pastyřík Karel, Dětkovice
Přikryl Jaroslav, Dětkovice
Vybíral Petr, Dětkovice
Plšek Jaroslav, Dětkovice
Tichý Pavel, Ivanovice na Hané
Sypěna František, Záhlinice
Kyas Zdeněk, Kojetín
Trněný Petr, Boh. Málkovice
Floriánová Helena(Obendraufová), Vyškov
Mahovská Jana(Francová), Dolní Moravice
Puldová Jana(Pastyříková), Roudnice nad Labem
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Začátky a konce beatu a rocku ve Švábenicích
z mých vzpomínek po 40 letech
Předmluva
Na konci milenia se vzpomíná na kdeco. Vše se mapuje, hodnotí a uzavírá.
Proto se chci do minulého tisíciletí vloudit se vzpomínkami i já. A to na začátek
doby, kdy se ozval hustý zvuk rockových kapel, na loukách a záhonech nerostly
po nájezdech hippies žádné kytky. Na své vlasy jsme spotřebovali pětkrát víc
šamponu, než průměrný člověk. Byla to doba, kdy se muzikanti dívali překvapeně,
co že to vedle jejich zajeté lokálky uhání za expres. A rychle přemýšleli, jestli by
se neměli chytit nárazníku. Jeden z těchto vlaků sjel z kolejí a vydal se na cestu
do Švábenic. Na jeho vagonech byl náklad z rozhlasových stanic v té době nejvíc
poslouchaných (radio Luxemburg, Svobodná Evropa a vídeňský pořad
“Autofára”. Tehdy několik mladíků nastražilo uši. Ale dost kecání a podívejme
se, jak to vlastně bylo.

Kapitola I. – začátky
Málokdo to ví, dokonce ani sami účastníci, že první nápad, založit beatovou
kapelu, vznikl někdy kolem roku 1965. Přišli na něj tři spolužáci a to Mirek
Obhlídal, Zdeněk Pektor a já. Podnětem bylo to, že oba jmenovaní dostali jako
dárek kytary – samozřejmě španělky a zároveň úkol chodit do Lidové školy
umění. To se jim ale moc nechtělo, takže jejich famózní hudební nástup poněkud
zakrněl. Přesto Mirkovi Obhlídalovi zůstala z těchto let přezdívka “Berka”
po slavném klávesistovi Olympicu. Ale to jsem trochu odbočil. Ale proč jsem
byl vybrán já, kytary nemaje? Jednoduchá odpověď: bratr měl magnetofon a na něm
spostu nahrávek a já dovedl některé zazpívat a to prosím bez doprovodu. Ovšem
toto seskupení nemělo dlouhého trvání. Omezilo se jen na několik porad a byl konec.
Omluvou je, že v té době bylo v obci dobudováno fotbalové hřiště a tak prkna,
která znamenají svět, tentokrát prohrála.
Další nástup muzikantské vlny byl na přelomu roku 1969/70. Tehdy za mnou
přišli další dva nadšenci a to Jožka Dobeš a Emil Derka. Oba měli přezdívky –
Jožka Jack a Emil Bill. Ovšem s hudbou to nemělo nic společného. Byl to
pozůstatek z doby her na kovboje. Emil měl ovšem kromě přezdívky ještě další
dvě důležité věci pro příští vývoj. Elektrickou kytaru svého bratra a klíče od
kulturního domu, kde s bratrem udržovali pořádek. Otevřely se nám tak velké
možnosti, jako například zkoušky na jevišti a byla k dispozici bicí souprava s
ozvučovacím zařízením dechové kapely Družstevního klubu. Pro zajímavost bicí
obsahovaly kotel, rytmický buben – “rachoťák”, šlapací činel a velký činel. Pod
kotlem byla šlapka a tak se používal jako velký šlapák. Ozvučovací zařízení
tvořil elektronkový zesilovač AZS 10, dva reprosloupy a jedna velká těžká bedna
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tzv. basová. Kompletní součet wattů, kterými se mohlo ohlušit obecenstvo byl
asi kolem 20. Bylo tedy na co hrát. A tak došlo k tomu, že jsme přemluvili mého
o pět let staršího bratra Luďka, který měl základní hudební vzdělání, aby s námi
spolupracoval a hrál. Vzal to od podlahy, přinesl i notové party a začali jsme
cvičit. Za svoje mnohaleté úspory z mrskutů jsem koupil baskytaru české výroby.
Nazývala se Basso 4 a stála něco kolem 800 Kč. Elektrické kytary si koupili
i můj bratr a Jožka Dobeš. Koupili si také tranzistorové kytarové zesilovače Music
15, které značně vylepšily zvuk seskupení. Tím byla dána první sestava: Luděk
Pištělka – sólová kytara a zpěv, Josef Dobeš – doprovodná kytara a zpěv, Pavel
Pištělka – baskytara a Emil Derka – bicí. Repertoár byl složen převážně z českých
a slovenských kapel (G and B Petra Nováka, Flamengo, Matadors, Olympic,
Průdy), bratr měl i nějaké skladby vlastní. Byl vyznavačem spíše folkové a country
hudby a navíc měl při studiu vysoké školy málo času (v té době mu začala vojenská
příprava a musel se taky ostříhat). Tehdy se v obci objevil zkušený rockový
hudebník a kytarista bývalé ivanovické skupiny s honosným názvem Long Hairs,
který se do Švábenic přiženil. Od jara 1970 začal cvičit se začínající skupinou ve
složení Ivo Havlíček – kytara, Radek Zbořil – baskytara a alternativně také Jožka
Dobeš a Emil Derka z naší skupiny. Tato však neměla dlouhého trvání, a Tom
Karl a také Ivo Havlíček přezdívaný “Had”, který hrál v kapele na učilišti, přešli
do naší skupiny, kde nastaly změny. Po jednání jak dál v létě 1970 za účasti
Toma Karla, Luďka Pištělky, Emila Derky, Ivoše Havlíčka, Josefa Dobeše, mé
maličkosti a poradce i pozdějšího manažera a technika Jiřího Heroudka byla
ustavena tato základní sestava: Tomáš Karl – kytara a zpěv, Ivo Havlíček – kytara
a zpěv, Emil Derka – bicí a Pištělka Pavel “Olvin” – baskytara. Jako druhý
vedoucí, hlavně pro budoucí přehrávky, byl ustaven Luděk Pištělka. Tolik o
personálních změnách. Zlepšilo se i technické vybavení. Družstevní klub koupil
zesilovač pro nás nevídaného výkonu MONO 50. Od končící kapely z Ivanovic
jsme koupili aparaturu se dvěma zesilovači a čtyřmi reproboxy za 4.000 Kč.
Začaly pravidelné zkoušky, hudební styl značně přitvrdil, nacvičovali jsme
skladby skupin jako Rolling Stones, Led Zeppelin, Ten Years After, Deep Purple,
Yardbirds atd. Zvláštní pozornost zaslouží zakoupení bicích nástrojů. Kousek
od našeho domu v Tiské byla občas slyšet řízná folklorní muzika, bydlely tam
cikánské rodiny Danielů a Mihoků. Co bylo slyšet nejvíc, byly bubny. Tak jsme
s Emilem provedli návštěvu a zakoupili téměž kompletní soupravu v ceně kolem
1.000 Kč. Trošku nás lekala barva. Protože ta původní, bůhví proč, byla přetřená
a to zřejmě barvou na radiátory. Ale hrát se na ně dalo a to bylo hlavní. Po
několika zkouškách přišlo první vystoupení, bylo společné se skupinou Long
Hairs v sestavě Tom Kárl – kytara a zpěv, Vraťa Hanák – kytara a zpěv, J. Procházka
– baskytara a Zdeněk Jasinský – bicí. Akce byla uspořádána jako páteční čaj.
Naše kapela vystupovala pod názvem – to už si málokdo pamatuje − Lonely
Souls. O jisté rozháranosti repertoáru svědčí i čtyři skladby, se kterými se začínalo
a to: Born to the Wild – Steppenwolf, Bad scene – TYA, Deset zelených lahví –
vlastní a Hold Tight – DDBMT.
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Druhé vystoupení bylo na ustavující schůzi SSM ve Švábenicích. Začalo další
vybavování technikou, na čemž měl hlavní podíl technický vedoucí a manažer
Jiří Heroudek. Byl zakoupen další zesilovač MONO 50 a z Ivanovic zapůjčen
AZ40 – tzv. rakev. O jejich kvalitě svědčí i to, že tyto typy zesilovačů používaly
i takové kapely jako Komety, Synkopy 61, Donald, Bluesman aj. Stolařský mistr
Jan Derka zhotovil nový basbox, do kterého jsem dva reproduktory koupil a
další dva (dnes už je to promlčené) jsme s J. Heroudkem odcizili na odpolední
směně ve vyškovské Zbrojovce. Zřejmě na nás působila ideologie, že všechno
patří všem. Byly zhotoveny nové boxy na zpěv a z výdělků námi pořádaných
čajů a zábav byl pořízen mikrofon AKG s pružinovým echem. Naším hlavním
sídlem pro vystoupení se staly Pornice, kde se hrálo na nedělních čajích a sobotních
zábavách. Peníze takto vydělané se ukládaly a byly za ně koupeny další dva
mikrofony AKG. Kapela tehdy hrála pod záštitou místní organizace SSM
Švábenice a do jejích řad přibyl další manažer – Jiří Pokorný, který objednával
vystoupení. 9. května roku 1972 byly provedeny povinné přehrávky, kde byla
kapela ohodnocena na 30% odměny, což bylo napoprvé obstojné. Úsměv může
vyvolat politická kvalita komise a to v době začínající tvrdé normalizace.
Představte si, že první dvě skladby na výběrové listině k přehrávkám byly: Bern
to Be Wild – skupiny Steppenwolf, která byla kultovní pro smutně proslulé Hells
Angels, neboli Černé anděly a dále skladba Black Night od Deep Purple –
zakázaná skladba v zemích východního bloku. Také Hello love Yan od další
kultovní skupiny Doors. Po přehrávkách se začalo víc hrát, např: pivní hraní ve
Vyškově 30. dubna na předmájové veselici, v sále na Lapači atd. Dokončovalo
se zkvalitňování aparatury, kdy jsme koupili nové kytary včetně basy. Jirka
Heroudek zakoupil v HIFI klubu zpěváckou aparaturu o slušném výkonu 250 W.
Pořídil jsem si nový basový box od vyškovské kapely Discont a zesilovač MONO
130. Stejný byl zakoupen pro zpěv a dále nový kytarový box Delicia 60. Od
skupiny z bučovska jsme koupili Echolanu, neboli dozvukové zařízení. V této
době, když se začalo dařit, přišly potíže s Družstevním klubem. Nelíbil se už sám
název skupiny, který jsme vybrali už před přehrávkami a to “Perpetuum Mobile”.
Přicházela řada varování, která se kompenzovala hraním na plesech a silvestrovské
zábavě. Malinko odbočím, dodnes totiž netuším, co se dalo podle našich skladeb
tančit. Kmenový repertoár se opíral o tvorbu britské kapely T.Y.A., Deep Purple,
Black Sabbath, Rolling Stones, Yardbirds atd. Byly i vlastní skladby – Singin,
Then greene battle a některé hudební nápady. Bohužel nahrávky, které se v té době
pořizovaly, se nedochovaly až na dvě skladby uchované v péči Jirky Heroudka.
A tak i přesto, že naše popularita vzrůstala a působili jsme ve třech okresech
(Vyškov, Kroměříž a Prostějov), začali jsme místní politické špičce vadit. Možná
se někdy naše chování neslučovalo se životem pracujícího člověka v socialismu.
Problémy vyvrcholily odchodem Ivo Havlíčka na vojnu. Na jeho místo přišel
Milan Šebesta, který s námi už delší dobu zkoušel. Následně přišlo to, co se
čekalo. Druhý vyhazov z DK. O tom prvním jsem se nezmiňoval, byl totiž
v úplných začátcích z důvodu rekonstrukce sálu a přísálí. Tehdy se zkoušelo
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v domku Karla Zapletala a na zahradě a několik měsíců na Lapači v bývalé
sokolovně. Ovšem toto vystěhování v době našeho nového rozběhu bylo velni
citelné. Okamžitě se našla náhrada, o které se stranickým funkcionářům ani
nesnilo. Zkoušeli jsme v malém sále na místní faře. To ovšem prořezávalo vrásky
na už tak sveřepých obličejích místní katolické špičky. Paradoxně v té době byla
odehrána dvě vystoupení na zábavách, a to v Pačlavicích a Násedlovicích. Zde
jsme podali životní výkon, protože jsme hráli téměř ve třech, Milan totiž neměl
všechny skladby nacvičeny. A to se hrály skladby od kapel jako Cream,
R.Gallagher, Spooty Tooth atd.
K hraní na zábavě v Násedlovicích bych se ještě vrátil. Technická náročnost
nás donutila přibrat zkušeného technika Petra Vidláře z Ivanovic a dobře jsme
udělali, jelikož jsme vystupovali v sále, kde se jen na taneční parket vešlo kolem
600 lidí, a to tam byly ještě přilehlé sály. Byli jsme dost vystrašení. Představte si,
že nám nechutnalo pití, natož jídlo. To za nás, na náš popud, doslova sežrali
vojáci z místní posádky. Pití chutnalo kupodivu manažerovi a zvukaři a to byli
pánové Heroudek a Vidlář. Ti se nebáli ničeho – ani 300 svazaček a 300 vojáků
místní posádky. Dokonce v pozdních večerních hodinách musel vojína, který
měl na starosti vysílačku a byl zmožen uklízením zbytků alkoholu a tvrdými
rockovými grify, zastoupit náš technik Vidlář znalý tajného kódu a hesla
u vysílačky, aby kapitalistický nepřítel nepřišel o 26 let dřív. Kromě mnoha jiných
se i mně stala zajímavá příhoda. Při improvizační kreaci ve skladbě Yardbirds
jsem si vhodil baskytaru za hlavu a hrál jak derviš hadům. Po asi minutovém
skotačení jsem zjistil, že tak budu hrát asi do konce zábavy, protože se mi přezka
z řemenu zapletla do půlmetrových vlasů. Naštěstí přiskočilo několik svazaček
včetně předsedkyně a z nesnází mě vysvobodily. Bůhví co si za to slibovaly, ale
měly smůlu, jelikož okamžitě po skončení zábavy byl odjezd domů. Naše
účinkování mělo tragickou dohru, kterou připomíná malý pomníček u Násedlovic.
Při cestě ze zábavy se zabili tři mladí lidé. Tato vzpomínka trochu kalí jinak
vynikající atmosféru.

Kapitola II. – Stagnace a hledání
Na přelomu let 73/74 došlo k dalšímu stěhování a to do sálu kina v Pačlavicích,
odkud se přešlo do prostor domu č.3 ve Švábenicích, kde se zkoušelo další rok.
Zrodil se nápad mít vlastní auto, o což se postaral pseudomanažer Karel Punčochář.
Zakoupili jsme Opel Kadet za 3.000 Kč. Podle vzhledu byl prvním řidičem
Masarykův děda. V této době jsme předběhli některé dnešní podnikatele. Vůz
byl zakoupen za 3.000 a po roce a půl prodán za 500. Bylo to hlavně po
definitivním zjištění, že na plnou nádrž dojel jen na zábavu do Pačlavic a zpět.
Po odchodu Emila Derky na vojnu zůstalo z kapely torzo. Na několik zkoušek
dojížděl z Ivanovic Zdeněk Jasinský, bývalý člen skupiny Long Hairs. Pak se éra
skupiny definitivně uzavřela.
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Kapitola III. – Návrat
Někdy v roce 1975 po návratu Ivoše Havlíčka z vojny jsme při hospodských
meditacích ukuli plán a naše strategie se povedla. Sešla se nová parta mladých
lidí se stejnými zájmy a kupodivu jsme dostali povolení k návratu do sálů DK.
Samozřejmě pod záštitou SSM a slibu, že budeme doprovázet při zpěvu mladé
pionýrky. Zavázali jsme se, že budeme radit a bylo ujednáno. Vznikla nová
skupina s novým názvem “Energie” ve složení: Vojáček Josef, Havlíček Ivo –
kytary, já na basu a Jan Balán na bicí (značky Amati, které koupil za 7.000 Kč).
Směr hudby se přiklonil k tvrdšímu rockovému zvuku, převažoval repertoár
skupin Status Q, ZZ TOP, Lucifer Friends, Black Sabbath. Vylepšila se aparatura,
zhutnil se zvuk. V této fázi fungoval Tom Karl většinou jako poradce, protože na
časté zkoušky mu nezbýval čas. Pionýrky se ze sálu a zkoušek vytratily a to, co
bylo naplánováno, se podařilo. Materiál ke hraní byl rychle nastudován a zjistilo
se, že bych se mohl věnovat i zpěvu, aby Ivo nezůstal na všechno sám. Bylo
řečeno, že na slavobránách můžu zpívat jako slavík a řvát jak tygr, tak budu
zpívat i v kapele a basta. A tak v některých blocích přebíral Ivo baskytaru a já
sólově zpíval skladby ZZ TOP, Pink Floyd atd.
Začala naše vystoupení na odpoledních čajích ve Švábenicích. Škoda, že v době,
kdy jsme začínali dobývat dřívější pozice, přilétl opět normalizační mrak. Pionýři
si zřejmě ústy svých vedoucích stěžovali, že si nemůžou ani kváknout, ne tak
ještě zpívat. A tak, jak pracně jsme se do kulturáku dostávali, o to rychlejší byl
náš odchod. Pod svou ochranu nás okamžitě vzala organizace SSM v Ivanovicích,
kde jsme dokonce zkoušeli v budově MěNV. Do skupiny byl přijat nový člen,
Ivošův a můj spolužák Bobin Procházka jako zpěvák a kytarista. V té době se
nade mnou už vznášel Amorův stín a tak mým posledním vystoupením byl
1.květen 1976 v prostorách letního kina v Ivanovicích v rámci májových oslav.
Vystoupení, kde nikomu kupodivu nevadil repertoár zaměřený na tvorbu převážně
anglických kapel – např. Yethro Tull, Black Sabbath atd. Po mém odchodu se členové
Energie mírně změnili. Ivo Havlíček a Josef Vojáček později přešli do Vyškova.
Ivo Havlíček a Jenda Balán se muzice aktivně věnují dodnes, Josef Vojáček si
pobrukuje písně Karla Gotta v Irsku, Emil Derka se vytratil nejen z hudby, ale
dokonce jakoby i ze Švábenic. Tom Karl, Milan Šebesta a já už 20 let přemýšlíme,
kdy uděláme posezení, které se podařilo až letos. A tak přichází poslední kapitola.

Kapitola IV. – Závěr
Ještě jednou o sobě – v letech 80 – 81 jsem jezdil hrát do Morkovic, kde byla
obnovena stará kapela z 60. Let, ale byla to jen nostalgie a vzpomínky, které
k ničemu nevedly. Pak mě přemluvili kluci z pačlavské skupiny Qnatr. Ovšem to bylo
už o něčem jiném. Bez tréninku se hrát nedá, já měl své představy a hudba
východoněmeckých kapel se mi nějak zajídala. Navíc jsem byl funkcionářem ve
fotbale a časová náročnost se nedala skloubit. A tak odprodej hudební aparatury
a obou baskytar bylo to poslední, co jsem v aktivní hudbě provedl. Dnes se
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oddávám poslechu svých sbírek rockové hudby a vztekám se na svůj věk, což je
prachobyčejná závist. Když vidím obrovské možnosti dnešních kluků, je mi
smutno, že nikdo nemá zájem snažit se o něco, co jsme chtěli dokázat my. Dokonce
jsem veřejně nabízel pomoc tomu, kdo by chtěl hrát. Bohužel v této computerové
době nám zůstanou jen vzpomínky na léta prožitá s něčím, co nás strašně bavilo.
Byli jsme schopni investovat poslední peníze a množství času. Ale i to byly
krásné chvíle a já děkuji i Vám všem, že jsme byli spolu a snažili si dokázat,
že něco umíme.
Díky.
Smažme se v rockovém pekle!
Pavel Pištělka

MALÉ ZAMYŠLENÍ
Je jaro, na které se každým rokem netrpělivě těšíme. Vše se v přírodě začíná
probouzet, i člověk je takový jiný, veselejší. Prochází se přírodou, vidí pěkné
věci, ale oči někdy zalétnou i na místa, kde už to tak zrovna moc hezké není.
A stačilo by jen tak málo. Místo, o kterém se zde chci v krátkosti zmínit, je
nedaleko Švábenic. Jená se o prostranství kolem hradní kaple Panny Marie.
Když přijedou návštěvníci do našeho muzea, tak se někteří chtějí podívat i v
místa, kde stával kamenný hrad. Při obchůzce ale zjistí, že okolí kolem kapličky
je neudržované. Tráva se zde již delší dobu nevyhrabávala ani nesekla, keříky se
nezestříhávaly, takže to začíná působit jako malý prales.
Ve Švábenicích je přece tolik mládeže a jistě by se mezi nimi našlo dost obětavců,
kteří by si to, jinak klidné místečko, mohli vzít na opatrování a nečekali, až to za
ně někdo udělá. Hrábě a nůžky by jim jistě neudělaly na rukou mozoly. Několikrát
do roka to projít a jistě by v srdci pocítili krásné uspokojení, že pro dobrou věc v obci
i farnosti něco vykonali.
Ať je to tady krásné, nebo snad ještě krásnější, než u kapličky ve Zmole, kde se již
25 let pravidelně od jara až do zimy každou příhodnou dobu, hlavně na neděli,
udržují chodníčky, ostřihávají keříky, upravují skalky, seče tráva, provádí nátěry aj.
Jsou to naše památky. Stojí za to něco obětovat.
K zamyšlení připravil: Libor Pištělka
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Z dopisu 30. prosince 2004
(úryvek)
..... udělal jste mi opravdu radost zásilkou posledního letošního čísla Zpravodaje,
poetickou přílohou i Vaším průvodním dopisem.
Zpravodaj jsem si hned celý pročetla. Oceňuji jeho obsahovou pestrost a infor−
mativní úroveň. Pokud jde o péči o děti − od předškolního věku po dorost − je vidět,
že Švábenice mají být na co hrdé.
Vydání souboru básniček místní autorky, jako dárku k vánočním svátkům pro
všechny v obci, je nepochybně ojedinělým počinem, jaký by hned tak někde
nerealizovali.
Zprávu o obnovení kapličky ve Zmole jsem viděla už v Katolickém týdeníku.
Je krásné, že zase stojí, nakonec může být lidem tím milejší, že se sami o ni přičinili
ať finančně, nebo vlastní prací.
Upřímně Vám děkuji, že mi umožňujete dovídat se o dění v současných
Švábenicích.....
Všechno dobré − Milena Pokorná, Praha
připravil: Libor Pištělka

30. duben 1945
Přesto, že od osvobození naší vlasti uplynulo 60 let, nemůže ani čas zahladit
vzpomínky na tyto události, které v našem životě a existenci zanechaly
nesmazatelné stopy. Dnešní mladá generace se o událostech dovídá z vyprávění
pamětníků, knih a filmů. Mimo to však jsou místa, kde se může každý přesvědčit
přímo o úmyslu zničit a vyhubit národy.
A to návštěvou koncentračního tábora Osvětim v Polsku. Po zhlédnutí míst
krematoria, hor dětských botů, kufrů, vlasů, dalších budov, nejlépe pochopíme.
Naše svoboda a existence byly vykoupeny krví a konrétními činy konkrétních
lidí − rudoarmějců, kteří v průběhu bojů položili své životy téměř v každé obci
našeho okresu.
Na území Československa padlo přes 140 tisíc, při osvobozování vyškovska
přes 1000 a naší obce 6 vojáků rudé armády.
Jaký byl sled událostí:
29. 4. 1945 rodoarmějci bojem vytlačili Němce z Nových Hvězdlic, ale tito
se uchytili v prostoru na Sobánku, na okrajích lesů a v polích nad osadou Zdravá
voda. Zde se zakopali a kladli houževnatý odpor.
Rozhodným útokem rudoarmějci tyto zlikvidovali a postupovali směrem na
Orlovice a Švábenice. V odpoledních hodinách dosáhly jejich čelní jednotky
okraj lesa Háj nad Moravskými Málkovicemi a odtud zahájili postup na Švábenice.
15

V noci zahájili rudoarmějci boj o jejich ovládnutí a kolem půlnoci obsadili první
domy. Boj pokračoval až do ranních hodin 30. dubna 1945. Do 4.00 hodin ráno
osvobodili celé Švábenice.

Český svaz protifašistických bojovníků, okresní výbor Vyškov
682 01 Vyškov, Hřbitovní 2 − telefon 3419
Dne: 26 září 1988
Pozvání
Okresní výbor Českého svazu protifašistických bojovníků ve Vyškově
doporučuje pozvání do ČSSR, které zasílá s. Pavel Kudlička, bytem Švábenice,
okres Vyškov, občanu SSSR s. Josifu Josifoviči Štoblovi.
Soudruh Pavel Kudlička má významný podíl na zjištění jmen šesti sovětských
hrdinů, kteří položili životy při osvobozování obce Švábenice v dubnu a květnu
1945. Deska se jmény těchto padlých hrdinů byla v roce 1987 slavnostně odhalena
za účasti široké veřejnosti v obci Švábenice. Některé archivní materiály pomáhají
v práci i OV ČSPB a na těchto materiálech se podílí i soudruh Kudlička.
Věříme, že tato návštěva může přispět k rozvoji internacionálních styků našich
národů.
Tajemník OV ČSPB: Ivan B e m b i l o
připravil: Pavel Kudlička

NAD SKONČENOU VÝSTAVOU
V měsíci prosinci a lednu mohli návštěvníci obecního muzea, kromě stálých
expozic, shlédnout i zajímavou přírodovědnou výstavu s názvem : “Lovy beze
zbraně”.
Výstava představovala krásy zvířat a ptactva celého světa pořízené očima
fotografů. Bylo zde k vidění na půl druhého tisíce nejrůznějších snímků zvířat a
ptáků od domácích mazlíčků, přes naši divokou zvěř a ptactvo, až po cizokrajné
druhy. Těchto druhů zde bylo k vidění 320. Dá se říci, že na žádné výstavě lidé
tolik nejrůznějších živočichů pohromadě hned tak neviděli. Výstava poukazovala
nejen na to, jak je příroda krásná, ale i na její křehkost. Lidé by se měli zamyslet
a uvědomit si, že se musí příroda více chránit, že se musí o přírodu více pečovat
a ne ji jenom zneužívat. Proto tato výstava měla mít i výchovný efekt. Jako
vystavovatel jsem byl zvědavý, jak se bude líbit dětem.
A nebyl jsem zklamán.
Hlavně děti z mateřské školy byly báječné. Všechny si s paní učitelkou
u obrázku popovídaly, zazpívaly, nebo řekly básničku k určitému živočichu.
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A pravděpodobně si ve školce také několik zvířátek i namalovaly.
Děti i paní učitelky slíbily, že příští rok na jaře nám pro výstavní sály vytvoří
nepřeberné množství ukázek dovednosti jednotlivých tříd, jako tomu bylo v
předcházejících letech. Tak se máme na co těšit.
Držme tedy dětem palce!
připravil: Libor Pištělka − správce muzeí

Pozvánka na výstavu
V obecním vlastivědném muzeu ve Švábenicích je každou neděli od 20. března
do 19. června 2005 otevřena velká cestopisná výstava s názvem : “PUTOVÁNÍ
PO SVATÉ ZEMI”. Jde o krásy a památky v zemi, o které se po celém světě
nejvíce hovoří − Země Ježíšova. Otevřeno je vždy odpoledne od 14.00 do 17.00
hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Co se připravuje v muzeu
Jistě není na Zemi člověka, kterého by neokouzlily nádherné lidové kroje při
různých folklorních slvnostech, hodech, poutích či jiných akcích.
Proto i v našem muzeu bude od 18. září do 13. listopadu 2005 otevřena
národopisná výstava s názvem: “KRÁSA LIDOVÝCH KROJŮ ČECH,
MORAVY A SLEZSKA”.
Nenechte si proto ujít tuto zajímavou podívanou .
Postupně se připravuje v muzeu stálá výstavní expozice minerálů a sportovních
exponátů.
Těší se na Vás Libor Pištělka − vystavovatel a správce muzeí
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Malé zastavení v polovině cesty
Každý z nás zažil řadu volebních období. Před volebním aktem je občan vtažen
do procesu předvolebních kampaní v celostátním měřítku, je zaplavován stohy
propagačních materiálů s volebními programy a sliby řady politických stran v
duchu “...jen ta naše strana je ta správná, program je ten pravý...” Další stohy
papíru, zejména statisíce a miliony korun vynakládány na bilbordy. Z nich se v
nadživotní velikosti usmívají kadidáti s přehlídkou kravat, thymolínových
úsměvů, chrupů převážně vlastních, doplněné hesly o tom, že na prvním místě je
blahobyt občana mladého, staršího.
I v podmínkách obcí také strany a hnutí oslovují své spoluobčany.
Zde je rozhodování o to snažší, že se lidé znají do několikátého “kolena”. Tak
znají navržené kadidáty, strany, jejich angažovanost, vztah k obci, jeho majetku
a bližním spoluobčanům.
Ve volbách 2002 oslovili voliče: Sdružení občanů pro Švábenice−Sdružení
nezávislých kandidátů a KDU−ČSL.
Jedním z důvodů, proč občané dali převážně hlas Sdružení nezávislých kandidátů
−Sdružení občanů pro Švábenice byl i volební program. Vzhledem k uplynutí
poloviny cesty předkládáme k veřejné kontrole volební program.
Sami zatrhujte dosavadní plnění :
__________________________________________________________________________________
1) Veřejná zasedání obecního zastupitelstva budeme připravovat tak, aby se
občané měli možnost zúčastnit, zapojit, vyjadřovat a podávat orgánům obce
návrhy, náměty a připomínky a tak se podílet na správě věcí veřejných (zákon
128/2000 § 92,93). Zasedání zastupitelstva svolává starosta. Obecní úřad
informuje o místě, době a navrženém programu. Tyto informace vyvěsí na úřední
desce alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva.
2) V souladu s právem občana podávat orgánům obce návrhy, připomínky a
podněty (zákon 128/2000 § 16) − orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle
však do 60 dnů, jde−li o působnost zastupitelstva obce. Nejpozději do 90 dnů
předložíme návrhy, náměty a připomínky občanů z ankety do orgánů obce.
Ihned po volbách zveřejníme vyřízování odpovědí ve Zpravodaji.
3) Obnovíme vydávání Zpravodaje, který byl vysoce oblíben a žádán jak občany,
tak i rodáky. Zařadíme a stejně jako v okolních obcích, které zpravodaje vydávají,
informace z jednání zastupitelstva, rady a výborů. Vedle dosavadních
vyčerpávajících zpráv, že pan starosta zahájil schůzi, přivítal přítomné a že pošta
byla vyřízena, rozšíříme tyto informace o to, čím se orgány obce zabývaly a jaká
usnesení schválily, dále zajímavosti z historie a řadu dalších (viz předcházející
zpravodaje).
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4) Obecní zastupitelstva obcí Orlovice, Mor. Málkovice, Medlovice, Rybníček
a Hoštice již několik let zajišťují pro všechny své občany autobusová spojení do
Vyškova ve dnech pracovního volna.
Sdružení nezávislých uvede situaci do normálního stavu krátce po volbách
projednáním a prosazením v orgánech obce.
5) Stejně jako se vláda a parlament s důslednou odpovědností a hospodárností
zabývají příjmy a výdaji v rozpočtu, stejně i my provedeme v orgánech obce
hlubokou analýzu hospodaření s podrobným komentářem k jednotlivým
položkám. Budeme informovat, kdy tyto záležitosti bude projednávat
zastupitelstvo a následně zveřejníme na úřední tabuli a ve zpravodaji. (Zákon
128/2000 § 42,43) − Obec, která má méně než 5000 obyvatel, dá přezkoumat
hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok Krajským úřadem nebo auditorem.
Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za
uplynulý kalendkářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího
roku a přijme opatření k nápravě nedostatků. (§ 117 − Zastupitelstvo obce zřizuje
vždy finanční a kontrolní výbor)
6) V naší obci jsou spolky, které pracují s mládeží. Díky okresnímu tisku zejména
fotbalisté a hasiči důstojně reprezentují a jsou v povědomí ve všech městech a
obcích našeho okresu. Nejen prací s mládeží, ale celkovou činností tyto spolky
spolu se Svazem chovatelů drobného zvířectva a myslivci jsou významnými
nositeli vytváření podmínek společenského, kulturního a sportovního života obce.
Sdružení nezávislých v souladu se zákonem 128/2000 § 117 zřídí vedle dalších
výborů výbor (předsedou je vždy člen obecního zastupitelstva), který vyhodnotí
současný stav jejich zařízení. Zda odpovídají požadavkům dobrého zázemí a
důstojné reprezentace vzhledem k návštěvě občanů z celého okresu na jejich
akcích. Výbor předloží svá stanoviska o celkovém stavu péče o mládež
zastupitelstvu obce.
7) Významnou skupinou obyvatel obce jsou důchodci a starší občané. Pro tyto
již v předcházejících měsících organizovalo Sdružení občanů řadu akcí za účasti
zástupců referátu sociálních věcí Okresního úřadu, okresního střediska sociání
péče a řadou firem zabývajících se potravinovými doplňky pro zdravou výživu.
Díky tomu již mnozí občané využívají sociání příspěvky (např. na telefon).
Sdružení nezávislých v souladu se zákonem 128/2000 § 35 zřídí výbor (komisi)
pro ochranu a rozvoj zdraví, sociání problematiku. Výbor navštíví spolu s dalšími
občany ty obce v okrese, kde je tato péče o občany již součástí života obce a
bude tyto služby v naší obci konečně realizovat.
8) V zájmu obce a uspokojování potřeb jejich občanů prohloubíme spolupráci
s poslanci všech politických stran parlamentu České republiky, kteří ve svých
předvolebních projevech zvýrazňovali přední zájem na spokojeném životě občanů
a obcí. A to jak návštěvou v poslanecké dny, tak i pozváním do obce.
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9) Na prahu vstupu do nového volebního období zpracujeme komplexní rozbor
stavu obce ve všech oblastech. Jako například : stav obyvatelstva, závody, firmy,
podnikatelé, zaměstnanost, stav sociání péče, využívání budov a zařízení v majetku
obce, zemědělství, oblast služeb, spolková činnost, školství, kulturní činnost,
péče o životní prostředí, budovatelská činnost, údržba obce a veřejný pořádek.
Výsledky tohoto rozboru projednáme v orgánech obce, zveřejníme ve Zpravodaji
a navrhneme priority a cíle dalšího rozvoje obce a života občanů.
_________________________________________________________________________________
Volební program je uzavřená smlouva s občanem, voličem. Splnění programu
je projevem cti a schopnosti. Nesplnění je projevem neschopnosti a podvodu.
To posoudíme při závěrečném hodnocení účtu na konci volebního období.
A to nejen volebního programu, ale budovatelské aktivity, údržby obce, v
porovnání s předcházejícími obdobími i některou sousední obcí mnohem menší.
Podle výsledku pak cestou demokratickou hlavní protagonisty vynesem buďto
na výsluní nebo na smetiště dějin.
Odkaz předcházejících poslaců, společenkých organizací a jejich členů a
funkcionářů zavazuje . Je na co navazovat, z čeho čerpat pro spokojený všestranný
život bližních spoluobčanů, pro Švábenice.
Pavel Kudlička
Lídr klubu zastupitelů
Sdružení občanů pro Švábenice
− Sdružení nezávislých kandidátů

Z korespondence
Je krásné, když se o naší obci Švábenice a jejich obyvatelích mohou z různých
zdrojů seznámit i lidé z jiných koutů naší vlasti. Nejinak je tomu i v tomto případě,
kdy zase my máme možnost sledovat dění našich přátel v určitých místech.
Proto s laskavým svolením paní Oldřišky Dobešové ze Švábenic otiskujeme
letošní velikonoční pozdrav určený její rodině s malým dodatkem od vnuka
velikána českého malířství, Mgr. Josefa Lady, správce díla svého děda a jeho
dcery Aleny Ladové.
“Jménem celé rodiny Vám přeji krásné prožití svátků Velikonočních,
hodně zdraví a jak všichni doufáme − už aby bylo konečně to jaro.
Váš Josef Lada
Letos celé Hrusice oslavují 800 let,
na programu je mnoho akcí, rozbíhá se projekt “Ladův kraj”
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a otevření cesty Kocoura Mikeše.
Já se osobně soustřeďuji na rok 2007,
kdy nás čekají dvě výročí mého slavného předka
(120 let od narození a 50 let od úmrtí).
Já doufám, že se opět povede nějaká větší výstava.
V únoru proběhla − po delší době − výstava maminky Aleny,
tentokrát v Náchodě a z toho jsem měl opravdu radost.
Celé Vaší rodině přeji pevné zdraví, spokojenost a hodně úspěchů !”
J.L.
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Co je kultura?
Zejména milovníky komediálních her mělo potěšit představení divadelních
ochotníků z Krásenska, které se uskutečnilo v pátek 11. března 2005 v 19.00 hodin
v Kulturním domě ve Švábenicích. Třináctičlenný soubor herců vedený bývalou
herečkou vyškovského divadla Haná Boženou Pištělákovou vystoupil s pohádkovou
veselohrou “Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert”, inspirovanou
předlohou Jana Drdy.
Diváky bezesporu zaujaly nejen dobré herecké výkony amatérských herců,
ale i bohatá scéna. Ta totiž skvěle zachytila tradiční českou vesnici s nízkými
domky i s nezbytnou pecí.
Komedie, která osloví celou rodinu, byla určena všem, kdo se bez ohledu na věk
dokáží podívat na svět s nadhledem a optimismem.
Všude, kde zatím tito ochotníci hráli, měli obrovský úspěch v přeplněných sálech,
jen ve Švábenicích se přišlo na toto představení podívat několik desítek věrných
milovníků kultury a umění, což bylo ze strany pořadatelů dost velké zklamání.
Nabízí se otázka: Co v dnešní době lidé považují za kulturu?
připravil: Libor Pištělka

22

3.oddíl YMCA Skautů Švábenice se hlásí
Dne 8.1.2005 jsme provedli pro potřeby Charity Tříkrálovou sbírku. Do sbírky
se zapojilo 24 členů oddílu, kteří se rozdělili do šesti skupinek a po obci se podařilo
shromáždit do jednotlivých kasiček celkem 26.000.− Kč. Všem, kteří do této
sbírky přispěli, co nejsrdečněji děkujeme. Vedoucími skupinek byli: Pavel Derka,
Jan Shromáždil, Hedvika Jiříčková, Stanislav,Vladimíra a Vladimír Hrozovi.
Poděkování patří Všem dětem, které se do jednotlivých skupinek zapojily a svůj
čas věnovaly pro potřeby druhých.

V pátek 25.února 2005 jsme v klubovně oslavili mezinárodní den skautek –
Den sesterství.
22.února 1857 se narodil Robert Baden−Powell, 22.února 1889 se narodila Olave
St.Clair Soames – provdaná Baden− Powellová – světová náčelnice skautek.
Od soboty 9.července 2005 do pondělí 18.července 2005 budeme pořádat na naší
základně v Milkově skautský tábor. Cena pro členy oddílu je 1000,− Kč, pro ostatní
1500,− Kč. Zájemci se mohou hlásit u pana Vladimíra Hrozy, Švábenice 339.
V měsíci květnu uskutečníme puťák do oblasti Hradecko – Náchodsko s cílem
navštívit vojenské pevnosti Březinka, Dobrošov a Josefov.
Mnozí se ptají , je ROZDÍL mezi organizací JUNÁK a SKAUT?
Kde se vlastně vzalo jméno junák? Svojsík věděl, že název prodává. Hledal
něco, co vyjádří specificky českou a slovanskou povahu našeho skautingu. V
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době o usilování o samostatný stát to bylo ohromě důležité. A slovanské slovo
“junák” vyjadřovalo mnohé z toho, co měl pro lidi znamenat skauting: mládí,
odvahu a sílu, vzor toho nejlepšího pro mladého člověka. Dnes už je význam
slova obestřen mlhou. Vyznívá staromódně a málokdo ví, co přesně si pod ním
představit. Malí si vzpomenou na bonbony, starší si představí statečného jinocha
z lidových pohádek, někdo možná i partu kluků, která jde v maskáčích do lesa.
Málokdo ale to, co bychom chtěli: moderní a přitažlivé hnutí pro mladé lidi,
které rozvíjí jejich osobnost po všech stránkách a připravuje je na užitečný
a úspěšný život.
Slovo “skaut” oproti tomu nese těch vyloženě skautských ctností méně. Patřilo
původně hlavně do oblasti zálesáctví a vojenství, označovalo stopaře, zvěda, což
dnes už sotva vyznívá stoprocentně pozitivně. Pro zvědy je důležitá připravenost,
bojovnost a lstivost. Atributy mládí a síly, kterými je nabito slovo junák, zde sice
jsou přítomné, ale spíše skrytě.
Navzdory tomu se slovo skaut ujalo, rozšířilo do celého světa a v mnoha zemích
zdomácnělo. Dokonce i u nás a v době skoro o sto let později, navzdory trojímu
zrušení organizace, je slovo skaut pro veřejnost čitelné, známé a víceméně jasné.
Výzkumy ukázaly, že označení “skaut” zná o 50% respondentů víc než “junák”.
Slovo junák vyjadřuje to, kdo jsme, a vyjadřuje to pro nás samé – ne pro okolí.
Naproti tomu slovo skaut je široce známé a pro lidi kolem čitelné. Není o tom
“kdo jsme”, ale spíše “co děláme” – chráníme přírodu, hrajeme hry, žijeme aktivně
a jsme užiteční, máme kamarády, děláme charitativní sbírky, pomáháme
potřebným, sportujeme, tvoříme, hledáme pravdivost ve všem, co děláme…
A lidé vědí: skauti, to jsou ti, kteří……..
Dvě jména pro jednu skutečnost. Jedno, které chápeme hlavně my, druhé, pod
kterým nás znají ostatní. Není v našich silách 50ti% lidí sdělit, že junák a skaut
je totéž.
Vedoucí 3. oddílu YMCA Skaut Švábenice
Vladimír Norgay Hroza
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TÁBOR

3. oddíl YMCA Skaut Švábenice pořádá na své základně u obce Milkov,
okr. Prostějov pro všechny děti od 7 let

SKAUTSKÝ TÁBOR
který se koná od soboty 9. července do pondělí 18. července 2005
odjezd na tábor je v sobotu v 15.00 hod. ze Švábenic a návrat v pondělí
kolem 16.00 hod. Ubytování je ve tří lůžkových chatkách
a ve stanech s podsadou
Cena tábora je pro registrované 1.000,− Kč, ostatní 1.500,− Kč

Podmínkou k úasti je zaplacení poplatku a odevzdání přihlášky
do 20. června 2005
Informace a přihlášky u vedoucího tábora: Hroza Vladimír, Švábenice 339,
tel: 517 365 037
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Poděkování
14. ledna 2005 se v Kulturním domě ve Švábenicích uskutečnil ples Lesního
družstva. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že
jsme ve Švábenicích mohli slyšet hudbu takové úrovně. Jen byla škoda, že účast
nebyla příliš velká.
Chtěli bychom apelovat na všechny dříve narozené občany, aby takové akce
podpořili tím, že se jich zúčastní. Stačí si posedět, popovídat, poslechnout hudbu,
nemusí se jen tančit. Dnes je bohužel taková doba, kdy každý dává raději přednost
televizi, u které sedět nám zdraví nepřidá. Vzpomínáme si, když naše generace
začala chodit na plesy, zúčastňovali se jich i dědečkové a babičky.
Jezdíme na různé akce, kde celý den sedíme, posloucháme nudné přednášky,
ale když se někdo obětuje a uspořádá akci v obci, málo ji podpoříme. Naši mladí
potřebují vidět, že se dá zazpívat a pobavit se i při lidové písničce.
Vždyť to, že jsme starší neznamená sedět doma, ale jít si zavzpomínat na mládí,
které tak rychle uběhlo.
Manželé Štěrbovi

KONTO DOBRÉ VŮLE 2004
Opět se sešel rok s rokem a opět je nutno poděkovat
švábenickým ženám za humanitární činnost v roce
2004. 90 místních žen vybralo v tomto roce na konto
Dobré vůle 18. 114,− Kč.
Tyto peníze byly během roku věnovány na různé
účely:
2. dubna bylo odesláno 3.000,− Kč na Vincentinum Šternberk pro tělesně
postižené.
2. dubna pro Charitu Ostrava, Duchovní centrum Hrabyně pro tělesně postižené
byly odeslány 2.000,−Kč.
20. srpna pro Charitu Ostrava, zdravotní potřeby, bylo odesláno na multifunkční
vozík pro tělesné postiženého 5.000,− Kč.
20. prosince byly odeslány na likvidaci lepry, Londýnská 44, Praha, 2.000,− Kč.
Na opravu fary ve Švábenicích byly 4. října věnovány 4.000,− Kč a 20. prosince
2.000,− Kč
Do této humamitární akce se zapojily i 4 ženy z Dětkovic, které přispěly částkou
1.600,− Kč.
Za tuto aktivitu Vám, ženy, patří opět velký dík! připravil: Libor Pištělka
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Strom roku 2004
Již tři roky organizují Okresní muzeum, referát životního prostředí, Český svaz
ochránců přírody, Hnutí Duha a další... okresní akci “Strom roku”. Sdružení
občanů pro Švábenice se v minulém roce rozhodlo přihlásit dub nad Hájem ve
Švábenicích. Stáří stromu je pamětníky a odborníky odhadováno na více jak 300
let. Použití příměru “U dubu, k dubu, kolem dubu” je známo několika generacím
občanů obce Švábenice, Dětkovice, Medlovice, Mor. Málkovice, Orlovice, ale
také Ivanovice na Hané. Nejen o úctě k tomuto stromu, ale i péči o něj svědčí
báseň “Vzpomínky starého dubu”, kterou složil švábenický rodák pan Petr Synek
(zveřejněna ve zpravodaji Sdružení ) a díky “zdravotnímu” ošetření v 80. letech
panem Vojtěchem Kůrkou z Ivanovic na Hané a panem Zdeňkem Cupákem
vyrobením betonové “plomby” ochránili strom do současnosti.
Je tedy na nás všech obětovat péči o tento strom s cílem uchovat ho pro příští
henerace.

Dub nad Hájem ve Švábenicích,
foto z roku 2004

Zástupci Sdružení občanů pro Švábenice
pan Jaroslav Štancl a Pavel Kudlička
spolu s ředitelem akce Strom roku konané
v Drnovicích

V měsíci červnu letošního roku bude soutěž vyhlášena ve Vyškovských
novinách, kam opět dub přihlásíme a každý občan svým hlasem přispěje k jeho
umístění. Proto nezapomeňte dát mu svůj hlas.
foto: Pavel Kudlička
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JAROSLAV ŠTANCL − KRKONOŠE
Dvěma fotografiemi se vracíme k výstavě fotografií pana Jaroslava Štancla
z loňského roku.

Připomínáme, že první výstava s tématem KRKONOŠE byla uspořádána
v místním Obecním muzeu, poté rovněž velmi úspěšná následovala v Okresním
muzeu ve Vyškově. Děkujeme za reprezentaci obce.
Redakce

Koncert z polského města
Rybník− Chwalowice
K obohacení kulturního života v naší farnosti ve Švábenicích proběhl v neděli
23. ledna 2005 v 11.00 hodin v kostele sv. Michaela benefiční koncert na pomoc
obětem zemětřesení v Asii.
Vystoupil Chrámový sbor “Tereza” římskokatolická farnost Sv. Terezie od Dítěte
Ježíše Rybník−Chwalowice z Polska. V této farnosti působil nějaký čas i náš
nynější duchovní správce Boguslaw jako kaplan.
Tento padesátičlenný chrámový
sbor zazpíval nejen při slavnostní
mši svaté, ale i v samostatném
vystoupení polské koledy a vá−
noční písně.
Dekorace v kostele, která zde
ještě pro tento důvod zůstala
nedotčena od vánočního období a
krásný přednes chrámového sboru
“Tereza”, to vše dohromady mělo
u posluchačů velkou odezvu.
připravil: Libor Pištělka
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Stalo se
Malý příspěvek na téma osvobození obce Švábenice s prosbou
V letošním roce si připomínáme 60. výročí od ukončení II. světové války.
Švábenice byly osvobozeny Rudou armádou od fašismu 30. dubna 1945, při
níž padlo 6 sovětských vojáků. Za poslední dva měsíce před ukončením války
bylo usmrceno 5 místních občanů. Jejich jména jsou vyryta na pamětních deskách
u památníku RA a pomníku padlých na náměstí.
Malá památka na válečné události v obci se uchovává ve farním kostele sv.
Michaela ve Švábenicích v malovaném okně na evangelní straně, kde je průstřel
ve tváři Kristově pod levým okem.
To byl jen stručný výčet čísel a událostí na téma “ovobození obce” a nyní k té prosbě:
Jistě se mezi Vámi najdou pamětníci, kteří ví, že v blízkosti nynější autobusové
čekárny byl postaven malý pomník a to v místě, kde byli krátce pochováni sovětští
vojáci padlí při osvobozování naší obce. U pomníku byla vysazena jabloň a kolem
pomníku byl nízký bílou barvou natřený dřevěný plot.
Možná někdo z Vás vlastní fotografii tohoto bývalého místa.
Proto bych prosil buď o darování nebo o zapůjčení této dokumentace pro
uchování pro příští generace. Byl bych Vám moc vděčný!
Libor Pištělka − kronikář obce

V. OBECNÍ PLES (OHLÉDNUTÍ)
Zastupitelstvo obce Švábenice bylo pořadatelem již
V. Obecního plesu, který se uskutečnil v pátek 4. února 2005
v sále Kulturního domu ve Švábenicích. K tanci a poslechu až
do rána vyhrávala zatím tradiční oblíbená hudba CLASSIC z
Kroměříže. Pro zpestření plesu v průběhu vystoupila taneční
skupina “Totální relax”, která je složena z 20 dětí ve věku od
10 do 15 let a zúčastňují se i mistrovství republiky. Vystoupení
měli rozdělenona tři etapy, každou v trvání 10 minut. Témeř
300 účastníků plesu bylo s jejich výkonem spokojeno. Rovněž
s krátkým programem vystoupila děvčata ZUŠ Ivanovice na
Hané pod vedením paní učitelky Heleny Suchomelové. I zde
se nešetřilo s potleskem.
Také letošní tombola byla velmi bohatá a občerstvení na vysoké úrovni. Nebylo
by vhodné vyjmenovávat jednotlivce, ale je nutno poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem přičinili o zdárný průběh plesu, který byl hodnocen
veřejností velmi kladně, což je pro příští pořádání VI. Obecního plesu opět
zavazující.
Libor Pištělka, předseda kulturní komise
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Kdy pro nový občanský průkaz?
Upozornění − výměna dosavadních občanských průkazů
Jelikož došlo ke změně v platnosti občanských průkazů, přinášíme Vám tuto
informaci. Týká se i těch, které mají označení: platnost neomezenou. Proto si prohléd−
něte svůj průkaz a zařiďte si jeho výměnu, abyste v budoucnu neměli problém. Podle
nařízení vlády č. 612 z r. 2004, které nabývá účinnosti dne 1. 1. 2005, končí platnost
dříve vydaných OP dle níže uvedené tabulky :
Lhůty pro výměnu občanských průkazů:
občanský průkaz
vydán do

nejpozdější datum podání
žádosti o vydání OP

konec platnosti OP

31. prosince 1994
31. prosince 1996
31. prosince 1998
31. prosince 2003

30. listopadu 2005
30. listopadu 2006
30. listopadu 2007
30. listopadu 2008

31. prosince 2005
31. prosince 2006
31. prosince 2007
31. prosince 2008

Tato povinná výměna je bezplatná a již probíhá. K výměně se dokládá:
1) dosavadní OP
2) jedno současné průkazové foto
3) formulář žádosti o vydání OP, případně další doklady osvědčující skutečnosti
zapisované do OP na žádost občana (změny dosud v OP neuvedené − např.:
ovdovění = úmrtní list partnera, rozvod = soudní rozhodnutí).

Ostatky 2005
Letošní ostatkové veselí bylo fotbalisty uspořádáno v sobotu 5. února. Početný
průvod procházel obcí za doprovodu dvou harmonikářů. Většina navštívených
domácností vítala průvod s otevřenou náručí ! Tomu odpovídaly i fin. dary, které
budou věnovány na provoz sportovního klubu fotbalistů.
Pořadatelé děkují všem účastníkům průvodu i občanům za vstřícný přístup.
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VÁS ZVE K PROHLÍDCE STÁLÉ EXPOZICE
HISTORICKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH
STROJŮ A NÁŘADÍ V HOŠTICÍCH − HEROLTICÍCH
ZOD Haná, družstvo
se sídlem ve Švábenicích
závod Hoštice

INFORMACE: J. Cupák − 604 451 476 − M. Řezníčková − 517 324 241

ROZŠÍŘENÁ EXPOZICE V HOŠTICÍCH
V pátek 28. 5. 2004 byla slavnostně otevřena rozšířená expozice zem.
muzea ve středisku ZOD Haná v Hošticích.
Stávající sbírka strojů a nářadí ze zemědělských usedlostí 19. a 20. sto−
letí byla doplněna o další exponáty. Zajímavou je nově instalovaná svět−
nička vybavená předměty časově odpovídající charakteru celé expozice.
K hojné návštěvě zve širokou veřejnost správce muzea pan Jiří Cupák,
vedoucí mechanizace v Hošticích.
Zájemce o prohlídku však prosí o předběžnou domluvu termínu.
Marta Řezníčková
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