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Nová dominanta obce Švošov. Foto: Filip Kalman

Kríž
je najuniverzálnejší z jednoduchých symbolických znakov. Je hlavným symbolom kresťanstva. Okrem kresťanstva sú
známe vyobrazenia napríklad v staromexickej kultúre. Kríž tiež predstavuje bolesť a utrpenie.
Pôvod kríža môžeme vidieť v spôsobe Kristovho umučenia. Z jednoduchého kríža bolo odvodených viacero jeho
špecifických podôb, z nich niektoré sú používané len v špecifickom význame v rámci určitých skupín (napr. krucifix,
pápežský kríž atd.), niektoré našli použitie i mimo kresťanstva (napr. červený kríž či kríž svätého Petra). V
sekularizovanej západnej spoločnosti je kríž často nosený ako bežný šperk bez náboženského významu i tými, ktorí nie sú
veriaci..
Symbol požehnania
„Cirkev aj dnes, v škole starodávnych otcov, predstavuje svetu kríž nie ako symbol prekliatia, ale naopak ako synonymum
požehnania. Človeku trápenému pochybnosťami a hriechom zjavuje, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život (Jn 3, 16). Jedným slovom - kríž ako zvrchovaný symbol
lásky.

Šport
Futbal: Po dvoch odložených úvodných kolách jarnej časti
tejto futbalovej sezóny 1. triedy liptovského futbalového
zväzu sa futbalisti domáceho tímu OŠK Švošov stretli na
domácej pôde s tímom zo susednej Hubovej. Futbalisti TJ
Poľana Hubová vstúpili do zápasu s odhodlaním získať
aspoň bod v tomto derby zápase avšak realita bola úplne
iná. Počas prvého dejstva sa im nepodarilo vystreliť ani raz
na našu bránu a polčasový výsledok 6:0 bol toho dôkazom.
Zverenci Petra Cáracha a Alojza Babalu hrali s chuťou a
darili sa im temer všetky založené akcie. Konečný
rekordný výsledok 9:0 nám dáva veľkú nádej do
rozbehnutej sezóny, že sa našim chlapcom podarí postup
do vyššej súťaže. Držíme palce !
Stolný tenis: Členovia stolnotenisového oddielu OŠK
Švošov, ktorého predsedom je Jozef Roštek ml. mali
uplynulú sezónu naozaj vydarenú. Všetci podávali
dlhodobo vinikajúce výsledky vo všetkých zápasoch čo sa
odzrkadlilo na konečnom prvom mieste v šiestej lige
mužov OSST Ružomberok. Dúfame že vo vyššej V. lige
tejto okresnej súťaže sa im bude dariť podobne ako doteraz
a naplnia svoje ambície ísť ešte vyššie.
Hokejbal: Členovia hokejbalového oddielu OŠK Švošov
majú tento rok za sebou už dve vydarené akcie a to
tradičný Trojkráľový Hokejbalový turnaj ulíc a detský
Hokejbalový turnaj juniorov. Podobne ako všetky športové
oddiely obecného športového klubu vo Švošove sa aj
hokejbalový oddiel venuje mladým talentom a deťom,
ktoré majú talent na tento druh športu. Veríme, že sa
pripojíte k nášmu tímu a prídete si zahrať každú nedeľu o
10:30 hod. na hokejbalové ihrisko vo Švošove.

zapojilo do tejto celoobecnej brigády zatiaľ najviac
obyvateľov našej obce. Vyčistili sme spoločne celý kataster
ba dokonca sme zašli aj smerom k susednej Komjatnej,
kde sme vyzbierali odhodené odpadky popri lesnej ceste
spojujúcej naše dve dediny. Počas brigády sme sa viacerí
zhodli na tom, že keby každá rodina z našej obce poslala
jedného zástupcu, ktorý by pomohol pri tomto jarnom
upratovaní, robotu by sme urobili rýchlejšie a všetci
zúčastnení by šírili osvetu o ochrane životného prostredia
do svojích rodín. Veríme, že sa situácia s odhadzovaním
odpadu do prírody bude naďalej zlepšovať a budeme sa
môcť venovať inej, užitočnejšej činnosti v našej obci.
Všetky oddiely obecného športového klubu vo Švošove
pozývajú potencionálnych záujemcov, aby prišli na ich
tréningy a vstúpili do jednotlivých oddielov ako členovia,
pretože v tomto čase televízorov, počítačov a mobilných
telefónov je čoraz menší záujem o šport a zdravý životný
štýl.
Všetci ste vítaní !

Tabuľka OSST Ružomberok VI. liga

Turistika: Turistický oddiel OŠK Švošov organizoval už po
šiesty krát akciu s názvom Deň Zeme, počas ktorého sa

Milan Široň

Farské oznamy 16.4.2018 - 22.4.2018
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

16.4.2018
17.4.2018
18.4.2018
19.4.2018
20.4.2018
21.4.2018
22.4.2018

Féria
Féria
Féria
Féria
Féria
Féria
Štvrtá Veľkonočná nedeľa

18:00
------8:00
------17:00
------9:00

†Rodičia Elena a Karol, †brat Jozef
†Jozef, †Mária, †Jozef
†Štefaj Pukaj, †Peter Pukaj, †Ján
†Ondrej, +rodičia
†Božena
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Čo s odpadom ?
odpadom a zavesí na ňu lístok, technické služby túto
nádobu vyprázdnia a odpad odvezú. Obec potom platí za
každý kus vyprázdnenej nádoby, čo sa kontroluje tak, že
pracovníci technických služieb zrátajú vyzbierané lístky a
odovzdajú ich na obecnom úrade.

Na odpad sa už nik z nás nemôže pozerať ako na nutné zlo,
ale treba ho chápať ako súčasť nášho života a správať sa k
nemu ako ku materiálu alebo komodite z ktorej sa dá tiež
niečo vyťažiť pre lepší život každého z nás.
Keď pred pár rokmi začal prenikať do našich životov
pojem “separovanie odpadu”, málo kto rozdeľoval druhy
našich nepotrebných a prebytočných vecí, ktorých sa
potrebujeme každodenne zbaviť a niekam ich uskladniť
alebo zneškodniť. Všetko sa takpovediac hádzalo do jednej
nádoby a na dopady takéhoto konania nik nemyslel.

Je preto potrebné zdôrazniť, že je veľký rozdiel či
domácnosť nádobu naplní úplne, prípadne odpad v nej ešte
natlačí a dá ju vyprázdniť zberovej spoločnosti úplne plnú
až o týždeň, alebo plytvá s objemom KUKA nádoby a dá si
ju vysypať poloprázdnu.
“Obec platí za počet vysypaných nádob, nie za objem
odpadu”
Z tohto vyplýva, že čím viac odpadu vyseparujeme, tým
menej bude toho tuhého komunálneho odpadu a tým menej
budeme za odpad platiť čo sa odzrkadlí na našich
peňaženkách ako aj na našej prírode.
Zložky separovaného odpadu:

Naša obec si v minulosti riešila nakladanie s odpadom po
vlastnej línii avšak z finančných, ale aj legislatívnych
dôvodov si zazmluvnila pre odvoz tuhého komunálneho
odpadu “Technické služby mesta Ružomberok”, ktoré
zabezpečujú dodnes zvoz TKO, ale aj separovaného zberu.
Podľa novely zákona č. 79/2015, ktorá je platná od
01.01.2018 obec už neplatí finančné prostriedky za
nakladanie so separovaným zberom, ale už len za odvoz
tuhého komunálneho odpadu. V praxi to znamená to, že
čím viac budeme v našich domácnostiach separovať náš
odpad, tým menej bude tuhého komunálneho odpadu a tým
menej bude obec a tým pádom aj občan za odvoz odpadu
platiť.
Konkrétne v našej obci je zavedený lístkový systém, ktorý
spočíva v tom, že keď občan naplní KUKA nádobu

-

žlté vrece: plasty, plechovice, viacvrstvové obaly,
tetrapak z mlieka a džúsov, konzervy
zelené vrece: sklo, poháre, sklo z kahancov
modré vrece: papier, kartón, knihy, časopisy
kompostéry: bio odpad, odpad z kuchyne, tráva,
drevo v malých rozmeroch
zberný dvor pre elektrodpad: biela technika,
elektrospotrebiče

Čím skôr si všetci osvojíme fakt, že odpad nepatrí do
prírody ale do popolnice a že náš odpad treba naozaj triediť
a rozdeľovať, budeme sa mať o to skôr lepšie a naše
prostredie okolo nás bude čistejšie a krajšie.
Milan Široň

Kultúrno-spoločenský život v našej obci
Naša obec je síce malá rozlohou ale o
to väčšia srdcom. Popri náročnej a
psychickej práci sa naším občanom
dopraje aj kultúrno-spoločenského
života. O to sa postará deväť zložiek,
ktoré aktívne prikladajú svoju ruku k
rozvoju spoločenského, kultúrneho a
športového života v obci.
Turistický oddiel sa stará o kondíciu našich ale i
cezpoľných občanov akciami ako je napríklad Nočný

výstup na Hrdoš, kde si všetci účastníci posilnia svoju
orientáciu v nočnom teréne, ďalej je to Výstup na
Švošovskú hoľu a na Rozsutec. Ale chlapci z turistického
oddielu sa zaujímajú aj o čistotu našej obce a katastra, kedy
na Deň Zeme vyzbierajú odpadky ktoré po sebe zanechajú
nezodpovední ľudia.
Hokejbalový oddiel v ktorom fungujú tri družstvá sa zas
rád venuje aj naším deťom a mládeži. Organizuje pre nich
turnaje ako Novoročný hokejbalový turnaj ulíc, letný

turnaj Švošov CUP, po ktorých si vždy pochutia na
dobrom guláši a občerstvia sa v bufete.
Nesmieme zabúdať ani na našich futbalistov, ktorí každý
víkend bojujú na zelenom trávniku aby nás potešili svojím
výkonom, no nie vždy sa im to podarí ale aj tak našu obec
doviedli na najvyššiu okresnú súťaž kde sa umiestnili na
3.mieste v 1A triede. Gratulujeme! Taktiež usporadúvajú aj
futbalový turnaj ulíc a turnaj veteránov. Ale venujú sa aj
naším deťom, ktoré dvakrát do týždňa trénujú a učia
futbalovým pravidlám.
Ďalej tu máme našich Dobrovoľných hasičov, bez ktorých
by sa nemala zaobísť žiadna obec či mesto. Aj oni sa
pravidelne zapájajú do kultúrneho diania v obci. Pod
patronát si vzali Medzinárodný deň detí, táto akcia je
obľúbená nie len u detí ale aj u rodičov a starých rodičov,
koná sa na futbalovom ihrisku kde sa deti vyšantia,
zasúťažia si ale sa aj veľa naučia o práci hasičov. Aj pri
pripomenutí si ľudových zvykov a tradícii ako je
napríklad bursa naši hasiči nezaháľajú a v krojoch,
skvelých maskách a dobrom speve zabávajú celú dedinu.
Napokon v novembri pred Katarínou nám predvedú ako to
kedysi v dedine vypadalo počas zabíjačky.
Doteraz sme písali iba o mužských organizáciách. Ale aj
naše ženy nezaháľali a obnovili Slovenský červený kríž,
ktorý má za úlohu poskytovať pomoc ľudom bez ohľadu na
ich národnosť. A tak každé štyri mesiace sa v našej obci v
spolupráci s obecným úradom koná jedinečná kvapka krvi.
Najprv žena,potom matka, nerozlučná dvojica, práve preto
si naše ženy zobrali pod patronát Detský karneval, ktorý ma
čoraz väčší a väčší kladný ohlas.
Ani naši seniori nepatria do starého železa a tak JDS tiež
prikladá svoju ruku k dielu a skrášľuje priestory našej obce
ako je napríklad kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny
Márie a tiež sa postarajú o obnovu krížov ktoré sa
nachádzajú v našej obci.
Každá oblasť, mesto alebo obec má svoj folklór-kroje,
piesne, ľudové zvyky a tradície. Samozrejme aj tá naša o
ktorej oživenie sa stará miestne osvetové stredisko,
napríklad pri sadení mája, ktorý sa v našej obci koná na
kresťanský sviatok Zoslania Ducha Svätého, ktorý ľudovo
nazývame Turíce. Už naši predkovia si zelený stromček
dávali na domy a hospodárske budovy ako ochranu pred

zlými duchmi a chorobami. Stavanie mája má veľa
významov, dnes ho chlapci sadia pred domy kde žijú
dievčatá ku ktorým prechovávajú sympatie alebo kde žijú
dievčatá súce na vydaj. V našej obci sadíme máj všetci
spoločne, pred obecný úrad ako symbol krásy, lásky a
prejav úcty. Miestne osvetové stredisko spolupracuje aj s
CZŠ s MŠ sv. Matúša vo Švošove pri organizovaní a
priebehu kultúrneho podujatia pre naše mamičky, pod
názvom Deň matiek. Dedina má aj svojich divadelných
ochotníkov, ktorí pracujú pod zložkou miestneho
osvetového strediska a ktorí nám raz ročne na Deň matiek
pripravia divadelné predstavenie na ktoré sa vždy všetci
veľmi tešíme. A čo je pre divadelného herca väčším
poďakovaním ako spokojnosť, úsmev a potlesk diváka.
Obecný úrad sa tiež zapája do kultúrneho a športového
diania obce a to akciami akými sú Švošovská pätnástka, je
to atletické podujatie v cezpoľnom behu tohto roku to už
bol 37.ročník, sprevádzalo ho krásne slnečné počasie a
vysoká účasť športovcov. Ďalej je to Deň Švošova, kde sa
stretnú nie len občania našej dediny ale aj rodáci a všetci
spoločne si zaspomíname na časy dávne a minulé. Obecný
ples je akcia, kde nechýba dobrá hudba a tanec,miesta sú
vždy do posledného vypredané. Nezabúdame ani na našich
dôchodcov, kedy sa aj oni spoločne stretnú, pozhovárajú a
zaspievajú si a to pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
Naše milé ratolesti z CZŠ s MŠ sv.Matúša nám tiež svojím
vystúpením a stretnutím s Mikulášom spestria
predvianočný čas.
Stolnotenisový oddiel si pre všetkých svojich športových
zverencov pripravil už tradičný, novoročný, dvojdňový,
stolnotenisový turnaj v kategóriách registrovaných a
neregistrovaných hráčov pre deti aj dospelých, na počesť
nášho rodáka pod názvom ,,Memoriál SilvaRošteka“.
Taktiež jedenkrát týždenne hrajú aktívne svoje sezónne
zápasy na domácej pôde alebo ako hostia. Tak ako všetci
zanietení športovci aj náš stolnotenisový oddiel má svoje
ciele. Dohrali 6.ligu na prvom mieste a idú bojovať do
5.ligy. Držíme palce!
A ako inak sa dá ukončiť rok plný aktivít? no predsa
silvestrovským ohňostrojom pod vedením starostu obce.
Ďakujeme všetkým zložkám za ich obetavú prácu a prínos
kultúrno – športových akcií v našej obci počas celého roka.
Janka Babalová

vtip na tento týždeň

- Si protivný! - vyčíta manželka mužovi. - Moja mamička je u nás už týždeň a ty ju

nikam nezavedieš! - A načo? - ohradzuje sa muž. - Je to úplne zbytočné, aj tak si vždy nájde cestu späť!

