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V sobotu 27.novembra 2010
vo Švošove si zvolíme starostu a
poslancov Obecného zastupiteľstva

M

iestna volebná komisia vo Švošove podľa § 23 zákona SNR
č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Andrej Kostilnik, Ing., 56 rokov, starosta, nezávislý kandidát
2. Zdeno Pukaj, 54 rokov, stavby vedúci, Kresťanskodemokratické hnutie
———————————————————————————————

M

iestna volebná komisia vo Švošove podľa § 18 zákona SNR
č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Anna Gerecová, 63 rokov, dôchodkyňa, KDH
2. Miroslav Hrkút, 50 rokov, dôchodca, nezávislý kandidát
3. Zuzana Lacková, 46 rokov, opatrovateľka, nezávislý kandidát
4. Milan Olos, 57 rokov, stavebný technik, Smer
5. František Pompáš, Ing., 55 rokov, živnostník, KDH
6. Zdeno Pukaj, 54 rokov, stavby vedúci, KDH
7. Dušan Roštek, 40 rokov, vodič, Smer
8. Anna Rošteková, Mgr., 37 rokov, mzdová účtovníčka, KDH
9. Miroslava Rošteková, Mgr., 26 rokov, učiteľka, nezávislý kandidát
10. Ľubomír Sidor, Ing., 40 rokov, podnikateľ, nezávislý kandidát
11. Miroslav Straka, 42 rokov, dispečer, nezávislý kandidát
12. Milan Široň, Ing., 31 rokov, informatik, nezávislý kandidát
13. Jana Široňová, 55 rokov, informátorka, nezávislý kandidát
14. Ľudovít Švihorík, Ing., 40 rokov, technológ, nezávislý kandidát
15. Peter Urmín, Ing. 36 rokov, technológ, nezávislý kandidát
———————————————————————————————

B

udeme si voliť na najbližšie štyri roky starostu a 7 poslancov. Voliť
budeme môcť osobne na Obecnom úrade v sobotu 27. novembra
2010 od 7.00 do 20.00. Na poskytnutých dvoch hlasovacích lístkoch
zakrúžkujeme poradové číslo kandidáta, ktorému dávame svoj
hlas. Vyberajme tých, ktorých poznáme, a ktorí budú Švošovu slúžiť.
(po)

ING. ANDREJ KOSTILNIK
nezávislý kandidát
vek 56 rokov
doterajšie zamestnanie: starosta

- v rámci výstavby diaľnice D1 úsek
Turany – Hubová v stavebnom povolení je realizácia mostu cez Váh,
toho času tento úsek v rámci výstavby sa nerieši, pri započatí výstavby
uvedeného úseku bude potrebné
sledovať, aby bol tento most zrealizovaný

- v spolupráci s obecným úradom
a členmi TJ Švošov došlo k premenovaniu klubu na
Obecný športový klub Švošov (OŠK), ktorý zahŕňa
všetky športové činnosti pre mládež a deti našej obce,
Moje priority v predchádzajúcom volebnom období preregistrácia stanov OŠK Švošov bola vykonaná na
MV SR . Predsedom združenia OŠK Švošov je p. Dušan
boli:
Roštek
- rekonštrukcia obecného úradu s využitím podkrovia, v
ktorom sa vytvorili miestnosti knižnica + internetová - taktiež v spolupráci s obecným úradom bolo zaregismiestnosť, archív, kancelárska a spoločenská miestnosť, trovaný občianske združenie Miestne osvetové stredisko
kuchynka, hygienické zariadenia, toho času je skolaudo- Švošov (MOS), ktoré zahŕňa celú oblasť v kultúrnej činvaná a uvedená do prevádzky. Tým sa vyriešil problém nosti, vrátane ľudových tradícií . Predsedom MOS Švoa pod jednou strechou sú zabezpečované všetky činnosti šov je p. Janka Babalová.
- rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu, kde sa rieši- - spolupráca s Farským úradom Švošov, riaditeľkou Cirli kuchyňa, hygienické zariadenia, sála, rekonštrukcia kevnej základnej školy s materskou školou sv. Matúša
rozvádzačov do rozvodov elektriny, kotolňa – komína vo Švošove pri zabezpečovaní úloh ich činností
a domontovanie radiátorov a zároveň sa vytvorila spolo- - spolupráca s podnikateľskými subjektmi na vytváranie
čenská miestnosť pre mladých nad kuchyňou podmienok pre podnikanie v oblasti obchodu a služieb
v kultúrnom dome
a taktiež spolupráca s Pozemkovým spoločenstvom lúk,
- riešilo sa rozšírenie detského ihriska s tým, že sa vy- pasienkov a lesov a Pozemkovým spoločenstvom bývalých urbárnikov
tvorilo menšie športové ihrisko pre deti
- v spolupráci so Spišskou Kapitolou sa riešila oprava - spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
strechy, zateplenie budovy základnej školy. Tieto veci v Ružomberku a Obvodným úradom Ružomberok na
boli riešené ako havarijný stav z prostriedkov Minister- riešenie nezamestnanosti, vytvárania pracovných miest
stva školstva SR, zároveň sa riešili výmena okien a riešenie v oblasti CO
a rekonštrukcia hygienických zariadení z prostriedkov - pre zabezpečovanie úloh obcí na roky 2006 – 2013
obce a Spišskej Kapitoly
bol vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho
- upravovali sa turistické chodníky – spodný špacír rozvoja obce Švošov, podľa ktorého sa obecný úrad snaa protipožiarna lavica, osadenie lavičiek a prístreškov žil tieto úlohy plniť
pre oddych
Zhodnotenie úloh z volebného obdobia
2007 – 2010

- pokračovalo sa v regulácii a úprave potokov – severná
časť Dolinky, pri vleku OŠK
- riešilo sa v spolupráci s Vodárenskou spoločnosťou
Ružomberok, a.s. odkanalizovanie obce , bolo vydané
stavebné povolenie a získané prostriedky z fondov EÚ.
Toto odkanalizovanie rieši obce Ľubochňa, Hubová
a Švošov a ČOV Stankovany
- v rámci dokumentu starostlivosti o dreviny sa riešilo
skrášľovanie obce a parciel vo vlastníctve obce, dochádzalo k čisteniu katastra, výsadbe stromčekov, skrášlenie cintorína a priestranstiev parciel vo vlastníctve obce
- v oblasti kultúrnej činnosti boli zabezpečované akcie
v spolupráci s Farským úradom Švošov ako Ples rodín,
Dni Švošova, ďalej obecný úrad zabezpečoval prípravu
a realizáciu akcií Deň matiek, Úcta k starším, uvítanie
detí do života, Švošovská pätnástka, ktorá sa koná každoročne poslednú marcovú sobotu

Priority, ak budem zvolený za starostu
2011-2014
Medzi hlavné úlohy patrí:
- dom smútku a cintorín– rekonštrukcia strechy a
výmena okien, riešenie hygienických zariadení
v priestore márnice, umiestnenie vodného zdroja na cintoríne pre možnosť odberu vody na polievanie kvetov
v priestoroch cintorína, oprava vonkajšej fasády domu
smútku a márnice
- kultúrny dom – ozvučenie sály, nákup a výmena stolov a stoličiek pre rôzne kultúrne a spoločenské činnosti
- prevádzková budova – rekonštrukcia strechy v južnej časti, pomoc pri riešení kúrenia
- zabezpečovať skrášľovanie obce v rámci intravilánu

a to u parciel, ktoré sú vo vlastníctve obce, ich kosenie,
úprava drevinového parku, v rátane priestranstiev obecných parciel v extraviláne obce, okopávanie stromčekov
a kvetov a ich celoročné ošetrovanie
- zabezpečovanie a čistenie obecných potokov –
oprava poškodených škárp, riešenie odrážok na miestnych účelových komunikáciách
- zabezpečovať údržbu a opravu rigolov a výtlkov
miestnych účelových komunikácií, čistenie priepustov
na zabezpečenie odtoku vody, taktiež zabezpečovať prípravu techniky a materiálu na zimnú údržbu
- v rámci kultúrnej činnosti zabezpečovať v spolupráci
s MOS Švošov, Farským úradom Švošov a OŠK Švošov
akcie Deň matiek, Úctu k starším, Deň Švošova, Ples
rodín, Švošovská pätnástka, Mikuláš, zabezpečovanie
osláv pri výročiach
- finančná podpora na zabezpečenie prevádzky
a činnosti v OŠK Švošov, Farský úrad Švošov, MOS
Švošov a združenia Havran a Hrdoš
- OŠK Švošov riešenie strechy a tribúny pod strechou
šatní na ihrisku, hygienické zariadenia
- Farský úrad Švošov finančná pomoc na zabezpečenie
prevádzky vykurovania kostola, dodanie nových lavíc

- MOS Švošov a združenia Havran a Hrdoš – na zabezpečenie činnosti svojej agendy
- v spolupráci s organizáciou, ktorá vyhrá výberové konanie, riešiť odkanalizovanie obce a po čase zabezpečiť asfaltovanie miestnych účelových komunikácií
- možnosť rozšíriť elektrické vedenie v priestoroch
Skalky, kde je možnosť realizovať výstavbu rodinných
domov pri vysporiadaní vlastníctva pozemkov
- zabezpečovať údržbu turistického chodníka – dolný
špacír,
- započatím realizácie diaľnice D1 v úseku Turany –
Hubová dbať na postavenie oceľového mostu cez
Váh v rámci stavebného povolenia a taktiež riešiť doasfaltovanie miestnych účelových komunikácií, ktoré boli
poškodené prípravnými prácami
- zabezpečovať poriadok, čistotu, bezpečnosť
a pohodu bývanie pre všetkých občanov
- v prípade schválenia projektu na rekonštrukciu verejného osvetlenia dôjde na uliciach Staničná, Kostolná a Nad brehmi, včetne hlavných križovatiek k výmene svetelných bodov za solárne svetelné body, čím
dôjde k šetrenie finančných prostriedkov na verejné
osvetlenie

ZDENO PUKAJ
Kresťanskodemokratické hnutie
vek 54 rokov
doterajšie zamestnanie: stavby vedúci
(kanalizácia, verejné osvetlenie, cesty a chodníky).
Volebný program kandidáta na funkciu
starostu obce vo volebnom období
2011 – 2014 v obci Švošov

V

rámci urbanizácie spracovať a zaistiť zviditeľnenie
obce a jej okolia.

udržiavaní cintorína a verejných
priestranstiev v celej obci.
Po dôkladnom zvážení som sa rozhodol kandidovať na  Získať financie pre rozvoj našej obce z fondov poskyfunkciu starostu obce za Kresťansko-demokratické hnu- tovaných Európskou úniou.
tie. Viem, že to nie je ľahká úloha zodpovedať za názory  Podpora rozvoja všetkých druhov športu pre všetky
občanov, ale myslím si, že treba niektoré veci v obci generácie na území našej obce.
vyriešiť.
 Zlepšiť kultúrne vyžitie v našej obci.
Volebný program

 Riešenie problému o

Čo povedať na koniec?
Za prvoradú úlohu si kladiem povinnosť doriešiť infraHlasy občanov Švošova rozhodnú.
štruktúru novej časti obce Nad Brehy a v celej obci


Program bohoslužieb vo farnosti Švošov
dátum
22.11.2010

dnes slávime
Sv. Cecílie, panny a muč., spom.

23.11.2010
24.11.2010

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spol.,
spom.

svätá omša

úmysel sv. omše

18.00

+ Ondrej

7.00

+ rodičia, + Margita

18.00 - pre deti

+ Karol Olos

25.11.2010

7.00

+ Michal

26.11.2010

18.00 - pre mládeţ

za zdravie rodiny

Iný program

18.45 - upratovanie 3. skupina

27.11.2010

Vigília prvej adventnej nedele

18.00

za zdravie Petra

28.11.2010

Prvá adventná nedeľa

8.00

za veriacich

Dnes je zbierka na charitu.

18.00

za duše v očistci

Sviatosť zmierenia 16.30-17.45

7.00

za rodiny

29.11.2010
30.11.2010

Sv. Ondreja, apoštola, muč., sviatok

1.12.2010

18.00 - pre deti

+ Helena

2.12.2010

7.00

+ Anna a Mária

Po sv. omši navštívime chorých

18.00 - pre mládeţ

+ Ladislav

Sv. zmierenia 16.30-17.45. 18.45 - uprat. 4. skup.

3.12.2010

Sv. Františka Xaverského, kňaza, spom.

4.12.2010

18.00

+ Martin

8.00

za veriacich

5.12.2010

Druhá adventná nedeľa

6.12.2010

Sv. Mikuláša, biskupa, ľub. spom.

18.00 - pre deti

+ Ján a Anna

7.12.2010

Sv. Ambróza, biskupa a uč. Cirkvi

7.00

za pokoj v rodine

8.12.2010

Nepoškvrnené počatie P. Márie,
slávnosť

8.00 a 18.00

8.00 + Ján a Agneša
18.00 za veriacich

9.12.2010

7.00

za poţehnanie rodiny

10.12.2010

18.00 - pre mládeţ

za poţehnanie syna

11.12.2010

18.00

+ Michal

12.12.2010

Tretia adventná nedeľa

8.00

za veriacich

13.12.2010

Sv. Lucie, panny a muč., spom.

18.00

+ Ondrej a Katarína

14.12.2010

Sv. Jána z Kriţa, uč. Cirkvi, spom.

15.12.2010

SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED VIANOCAMI

7.00

+ Štefan

18.00 - pre deti

+ Ján a Anna

16.12.2010

7.00

+ rodičia a + Ţofia

17.12.2010

18.00 - pre mládeţ

18.12.2010

18.00

Ţ. Daniela (50 rokov)
za zdravie Márie a
Miloša

19.12.2010

Štvrtá adventná nedeľa

Sv. zmierenia pre mladých a deti 16.30-17.45

18.45 - upratovanie 5. skupina
Dnes je mesačná zbierka.

10.30-12.00, 14.00-16.00, 16.00-18.00
18.45 - upratovanie 6. skupina

8.00

za veriacich

18.00

+ Alojz a Rudolf

21.12.2010

7.00

za poţehnanie rodiny

22.12.2010

18.00 - pre deti

+ Štefánia

23.12.2010

7.00

+ Vendelín

18.45 - upratovanie 7. skupina

8.00

+ Emília a Peter

Dobrá novina, koledníci ohlásia Vianoce

polnočná + 10.30

za veriacich

8.00

za veriacich

Koleda - návšteva kňaza v rodinách

8.00

+ Juraj a Mária

Koleda - návšteva kňaza v rodinách

8.00

za poţehnanie rodiny

29.12.2010

8.00

za poţehnanie syna

30.12.2010

8.00

+ Karol a rodičia

Poďakovanie na konci roka

16.00

+ Ľudmila a Ján

1.1.2011

Nový rok, Slávnosť Bohorodičky P.M.

10.30

za veriacich

2.1.2011

Druhá nedeľa po Narodení Pána

10.30

za veriacich, + kňaz Ján

3.1.2011

Najsv. Mena Jeţiš, ľub. spomienka

18.00

20.12.2010

24.12.2010

Štedrý deň

25.12.2010

Narodenie Pána, slávnosť

26.12.2010

Svätej Rodiny Ježiša, Márie, Jozefa

27.12.2010
28.12.2010

31.12.2010

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu,
sviatok
Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok

4.1.2011

7.00

5.1.2011

18.00 - pre deti

6.1.2011

Zjavenie Pána, Traja králi

7.1.2011

Prvý piatok v mesiaci

8.1.2011
9.1.2011

8.00

18.45 - upratovanie 8. skupina
18.45 - upratovanie 3. a 4. skupina
15. výročie smrti kňaza Jána Magu

Sviatosť zmierenia 16.00-17.45
za veriacich

18.00 - pre mládeţ

18.45 - upratovanie 9. skupina

18.00
Nedeľa Krstu Pána

8.00

za veriacich
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