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„VÝSTUP NA ŠVOŠOVSKÚ HOĽU, 8. ROČNÍK“

Bola sobota, 5. mája 2018.
Obloha nad Švošovom v skorých ranných
hodinách sľubovala príjemný deň. Nadšení švošovskí
turisti pripravovali tradičnú túru, ktorej cieľovou lokalitou
bolo Sedlo pod Tvarožným Grúňom – po švošovsky
odnepamäti nazývané Švošovskou hoľou.
Zraz turistov sa uskutočnil pri Hostinci
pod Hrdošom. Zišlo sa 25 ľudí, väčšinou to boli skalní
turisti, ktorí svojím nadšením prilákali pár nováčikov a tiež
cezpoľných hostí. Svoju cestu sme nasmerovali
k švošovskej železničnej stanici a následne sme sa
presunuli k lavici, ktorá križuje Váh. Tu sa urobila prvá
spoločná fotodokumentácia. Skalní členovia turistického
oddielu mi zo žartu vysvetlili, že spoločná fotka sa robí pre
prípad, keby niekoho na ceste späť zabudli, aby ho vedeli
opísať záchranným zložkám pri pátracej akcii.
V Hubovej, ktorá je v nadmorskej výške 449 m n.
m., sme prešli cez lúky, ponad dolinu Medzi Žiare (popri
salaši). Prvý výraznejší „stupák“ k elektrickým stožiarom
slúži, podľa mňa, na zastrašenie a odplašenie neistého
turistu. „Starí“ turisti mi so smiechom sľubovali, že si ho

budem
veľmi
dobre
pamätať… A verte, či
neverte, naozaj som si ho
veľmi dobre zapamätala.
Trasa ďalej pokračovala
popod Malý a Veľký
Smrekovec,
zo sedla
Poľany, po modrej značke
na Sedlo pod Červený
Grúň (švošovský názov:
Nemecký kopec). Potom
sa prešlo na lúky na
Magurke, ktoré Švošovci
nazývajú Plešina. Prečo
Plešina? Pretože pri troche
predstavivosti
naozaj
pripomína plešinu na
ľudskej hlave – lúky na
vrchu kopca, ktoré sú
obkolesené
vysokými
stromami. Sú ideálne pre krátky oddych na doplnenie
fyzických a psychických síl. Po náročných stúpaniach,
kedy má človek pocit, že v tých lesoch vypľuje dušu (alebo
pľúca), je to priam balzam na unavené telo. Lúky ponúkajú
nádherné výhľady na okolitú krajinu. Pri výbornom počasí,
ktoré bolo aj v ten deň, je vidieť dokonca chatu Beny
postavenú na švošovskom Vrchkopci.
Po krátkej prestávke sme pokračovali z Magurky
na Maguru. Je to vrch v severnej časti Veľkej Fatry, ktorý
je v nadmorskej výške 1059,3 m n. m. Prešli sme už
poriadny kus cesty. Okrem malých výnimiek sme videli len
stromy, kríky a hustý les. Tu sme sa zrazu ocitli akoby
v inom svete. Prišli sme na miesto nazývané Salatinske
Žiare. Krajina sa nám otvorila a ponúkla nádherné
scenérie: vysoké skalné bralá, strmé úbočia, lúky,
po ktorých by sa poprechádzali hádam len kamzíky.
Zaujímavosťou tohto miesta je aj fakt, že v týchto
strminách švošovskí kosci kosili trávu na seno pre svoj
dobytok. Mimochodom, keď už hovoríme o švošovských
koscoch, je potrebné spomenúť, prečo vlastne Švošovci
merali takú neskutočne dlhú trasu, aby si nachystali seno
na zimu pre svoj dobytok.
*pokračovanie na strane 4*
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Švošov sa zrodil a rozrástol na strmom, no
nádhernom úbočí masívu Ostré (po švošovsky Hrdoš).
Chotár Švošova bol v porovnaní so susednými dedinami
veľmi úzky. Hora a kamenisté políčka by neuživili svojich
obyvateľov, preto bolo potrebné dochovať dobytok.
Švošovcom však chýbali pasienky, a tak dostal Švošov
do daru sedlo a kus hory. Čo na tom, že doslova za horami,
za dolami. Preto po celé generácie merali túto cestu chlapi
s kosami a ženy s hrablami, ktoré so sebou brali aj svoje
deti. A že to bolo pre „starých Švošovcov“ naozaj tvrdé,
dokazuje aj príhoda miestneho pána, ktorý si spomína, ako
mu jeho mama opisovala, že svoju malú dcérku (jeho
sestru) zobrala do plachty, priviazala si ju na chrbát a
s ledva 5-týždňovou išla zaniesť jedlo švošovským koscom
na hoľu.
Po krásnych výhľadoch chýbal už len kúsok, aby
sa naša skupina dostala do vytúženého cieľa, na Švošovskú
hoľu.
Švošovská hoľa je vo výške 1202 m n. m. Je to
krásne miesto, ktoré poskytuje priestor na oddych po 5-tich
hodinách vytrvalej chôdze. Tí, ktorí tam došli medzi
prvými, založili oheň pre svojich spolupútnikov, aby si
mohli pohodlne opiecť slaninu a špekáčiky, ktoré si
priniesli so sebou. Milým prekvapením výletu bola
tombola, ktorú losovali členovia Turistického oddielu.
Výhrami boli drobnosti potešujúce každého turistu.

Cesta späť, ako to zvyčajne býva, ubehla
nejako rýchlejšie. Po žltej značke sme sa vybrali na Jamu.
Potom na Šarô skratkou na Predmlynovú a Mlynovú. To sú
dolinky naľavo od zvážnice. Napokon dole dolinou Bystré
smerom na Švošov.
Domov sme sa vrátili v skorých večerných
hodinách. Celkovo sme prešli 22,6 km. V dolnej krčme (v
Hostinci pod Hrdošom) nás čakalo druhé prekvapenie dňa
v podobe chutného gulášu od pani krčmárky.
Členovia švošovského Turistického oddielu mali
celý deň výborne zorganizovaný. Počasie bolo ako
maľované a ľudia sršali humorom a dobrou náladou. Pre
mňa, ako nováčika v oblasti turistiky, to bol neuveriteľný
deň. Už dnes sa teším na 9. ročník tohto krásneho výstupu.
Jana Pečeňáková

Švošovská kvapka krvi
Ženy z Červeného kríža v spolupráci s Obecným úradom
vo Švošove usporiadali 22.06.2018 v našej obci krásnu,
dobročinnú akciu ,,Švošovská kvapka krvi“.
Darovaním krvi (ktorá je vlastne tekutým orgánom!)
mohol každý z nás zachrániť 4 ľudské životy. Toľko ich
totiž môžu lekárski odborníci zachrániť vďaka objemu,
ktorý zvyčajne pri jednom odbere krvi darcovi odoberú.
V našej obci sa tejto jedinečnej kvapky krvi zúčastnilo
26 ľudí, z toho 24 darcom krv úspešne odobrali.
Všetkým darcom patrí nesmierna vďaka!
V našom tele prúdi dar,
je to krv, má mnoho tvár.

Rhesus faktor, A-čko, B-čko,
veď naša krv zachráni nejedno telíčko.
Je to vzácna tekutina
chorému tak veľmi milá.
Čakajú na ňu detičky,
mladí ľudia, babičky.
Je to naše červené zlato,
a preto nekašlime na to,
darujme ju s radosťou a láskou veľkou.
Veď ani my nevieme,
kedy ju možno sami potrebovať budeme.
Janka Babalová

Farské oznamy 9.7.2018 - 15.7.2018
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

09.7.2018
10.7.2018
11.7.2018
12.7.2018
13.7.2018
14.7.2018
15.7.2018

Féria
------Féria
18:00
Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy sv.18:00
Féria
18:00
Féria
18:00
Féria
16:00
Pätnásta nedeľa v cezroč. období
9:00

†Milan
†Štefánia, †Mária, †Juraj
Na úmysel celebranta
Za zdravie a Božie pož. syna
Za novomanželov
Za veriacich

Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na kostol
HRDOŠ,

časopis občanov Švošova, vydáva občianske združenie Hrdoš, Kostolná 86, 034 91 Švošov. Redaktori: Milan Široň, Simonka Hrkútová.
Grafik: Milan Široň. Príspevky, podnety a pripomienky môžete odovzdať redaktorom, príp. zaslať na emailovú adresu združenia alebo obce:
obec@svosov.sk.
Texty neprešli jazykovou korektúrou.

* pokračovanie zo strany 1 *

Jedenástka roka LFZ 2017
Po šiestykrát sa uskutočnilo vyhlásenie najlepších
futbalistov z regiónu Liptova, ktorí boli nominovaní
trénermi podľa jednotlivých postov z hráčov najvyššej
oblastnej súťaže I.triedy dospelých. Naši hráči zo Švošova
mali najpočetnejšie zastúpenie troch hráčov v tejto ankete.
Medzi opory Švošova patril Marek Žiara (kapitán) , ktorý je
kľúčovým článkom celého mužstva, ďalej to bol najlepší
strelec jesennej súťaže Jakub Roštek, ktorý bol nakoniec
v tejto ankete vyhlásený aj za najlepšieho hráča súťaže.
Nakoniec netreba zabudnúť ani na inventár tejto ankety
Lukáša Drdáka, ktorý patrí k stabilným oporám.
A teraz zopár slov od samotných aktérov
zo Švošova počas vyhlasovania tejto ankety:
Marek Žiara: „Začiatok sezóny
sme mali slabší, ale postupne sa
mužstvo dostávalo do tempa.
Mierime na najvyššie priečky,
samozrejme, túžime po prvej.
Myslím si, že posledné výsledky
posilňujú naše ambície. Uvidíme,
ako sa jar vyvŕbi.“
Lukáš Drdák (pravidelný účastník
tejto ankety): „Ja som chýbal len vtedy, keď si Švošov
odskočil z I. triedy do V. ligy. Hlasujúci už asi moje meno
majú zapísané v pamäti, preto ma krúžkujú. Keď som
v pätnástich ako starší žiak prešiel z Ružomberka
do Švošova, vyžíval som sa hlavne v rýchlosti. Tá sa síce

postupne vytratila, ale kondícia,
o ktorú sa starám, zostáva. Z nej aj
ťažím, nemám problém si na jar
zabehnúť ani Švošovskú pätnástku.“
Jakub Roštek (najlepší hráč):
„Vôbec som to nečakal. Mali sme
doma posedenie s rodinou, keď mi
zavolal tréner Peter Cárach, či viem,
čo sa udialo. Nechcel som veriť,
bol to šok. Asi zavážili moje góly,
dvadsaťdva za pol sezóny, to je
osobný rekord.“
Jedenástka
roka: Vladimír
Kačalka (Lisková) – Richard
Šimo (Likavka), Peter Kinik
(Ľubeľa),
Peter
Chrenko
(Hubová), Peter Lisý (Bobrovec)
– Marek Žiara (Švošov),
Radoslav Bella (Ľubeľa), Lukáš
Drdák (Švošov), Marek Milan
(Liptovská Teplá) – Jakub
Roštek (Švošov), Miroslav Bobek
(Liptovská Teplá).
Najlepší hráč LFZ 2017 – I. trieda: Jakub Roštek
(Švošov)
Peter Urmín

Ako to funguje v našej obci ?
V dnešnej dobe prebytku a nekonečných možností človek
zabúda na spoločenské dianie a stretnutie s priateľmi a
spoluobčanmi zo svojej obce. Uzatvárame sa do svojich
domovov a nezaujímame sa o to, čo robí sused, či sa
nekoná nejaká kultúrno-spoločenská akcia, alebo či netreba
niekomu z našich obyvateľov pomôcť. Mladí ľudia
komunikujú spolu cez internet a sociálne siete a v tých
lepších prípadoch si aspoň zavolajú cez mobilný telefón či
napíšu SMS správu.

lenivosťou ľudí, ktorí už nepotrebujú pracovať doma či
v obci manuálne, ale radšej si sadnú k televízoru, alebo len
tak oddychujú doma so svojimi rodinami.
Každý z nás má však aj určité nároky na samosprávu, teda
obec, či už sú to materiálne, zážitkové, či nehmotné
požiadavky.

V minulom storočí, keď neexistovali mobily ani
internetové siete, sme boli odkázaní na ústnu dohodu,
na oznam v rozhlase alebo na plagát na vývesnej tabuli. To,
že sme sa dohodli na stretnutí, napríklad na futbalovom
ihrisku o nejakej hodine, bolo pre nás Alfou a Omegou a
nepotrebovali sme si to duplikovať cez telefón alebo
počítač. Všetci sme tam boli nie na čas, ale 5 minút skôr,
aby sme sa dostali do tímu a aby nás naši kamaráti
“zavolili”.
Situácia nielen v našej obci, ale celkovo na Slovensku a asi
aj v celom vyspelom svete je ovplyvnená rozvojom techniky,
osobných počítačov a internetových sietí, ale aj postupnou

Obec Švošov by som zaradil medzi malé obce s nízkym
rozpočtom, bez ďalších príjmov, okrem príjmov na občana
od nášho štátu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sme
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všetci vyvinuli väčšiu snahu a aktivitu preto, aby sa tu žilo
lepšie ako v iných, podobných obciach, aby sa tu diali
kultúrno-spoločenské či športové podujatia a aby bolo
zabezpečené to, čo každý obyvateľ považuje za
samozrejmosť. Pre dosiahnutie spokojnosti občanov vo
všetkých smeroch je treba tím ľudí, ktorí sú ochotní
pomôcť obci nezištne a ktorí sa aj na úkor svojho voľného
času zúčastnia prípravy a organizovania akcií vo Švošove.
V roku 2014 sme obnovili DHZ Švošov, ktorého členovia
naozaj vzorne prispievajú svojou prácou a ochotou nielen
pri zabezpečovaní protipožiarnej ochrany našich
nehnuteľností, ale sa aj aktívne podieľajú na organizovaní
akcií organizovaných vo Švošove, za čo im patrí veľké
ďakujem. Samozrejme treba vyzdvihnúť fungovanie aj
ostatných organizácií, či sú to futbalisti, hokejbalisti, stolní
tenisti či turisti, aktívni sú aj naši seniori či ženy v
červenom kríži a netreba zabúdať aj na také spoločenstvá,
ako ochotnícke divadlo či mládežnícky spevokol. Bez
týchto aktívnych ľudí by bol náš Švošov mŕtvy a nediali by
sa tu toľké akcie, aké sa dejú a ktoré nám závidia v
mnohých aj bohatších obciach.
Oponenti tohto názoru by si povedali, že na čo sú nám
hasiči, na čo sú nám futbalisti či hokejbalisti, na čo sa hrá
vo Švošove kvalitný stolný tenis či ochotnícke divadlo, na
čo máme turistov, alebo jednotu dôchodcov. Zjednodušene
povedané, každý má na fungujúce organizácie svoj názor a
niekomu sa páči šport, inému kultúra a ostatným zas
príroda či divadlo. Podľa môjho názoru tu nejde o to, aké
organizácie máme v obci, ale ide o to, či tieto organizácie
sú ochotné prispieť svojou aktivitou k zlepšeniu života v
obci, či pomôžu pri brigádach a organizovaní akcií a či
vidno za ich fungovaním aj niečo, čo zviditeľňuje našu
obec a pomáha k lepšiemu životu našich občanov.

Tu musím povedať to, že v jednotlivých organizáciách to
nie je len napríklad o futbale, alebo o hasičskej súťaži či
hokejbalovom turnaji, ale je to hlavne o tom, že komunita
ľudí spolu funguje a sú súdržnou partiou, ktorá je schopná
aj niečo v obci dokázať a vytvoriť. Bez organizácií nebude
ani život v našej malej obci a bez ochotných lídrov týchto
malých spoločenstiev sa nebude môcť dohodnúť a vytvoriť
naozaj nič. To, že členovia jednotlivých organizácií sa
musia pravidelne stretávať a rozprávať sa o svojej náplni
práce a o svojich aktivitách je samozrejmosťou a bez toho
by dané organizácie nemohli dobre fungovať. Na druhej
strane je zas tento fakt podmienkou, aby sa mohol
zorganizovať vo Švošove kvalitný Deň detí, Švošovská
zabíjačka, hokejbalový turnaj, alebo športový deň na
futbalovom ihrisku. OÚ nedokáže všetky akcie zabezpečiť
vo svojej réžii a ak naozaj chceme, aby sa mohli naše deti
zabaviť, alebo aby fanúšikovia športu či kultúry mohli
navštíviť spoločenské alebo športové podujatia, musia
fungovať vo Švošove miestne organizácie, ktorých
členovia svojou aktivitou zorganizujú alebo pomôžu
usporiadať jednotlivé podujatia.
V závere chcem poprosiť všetkých aktívnych občanov,
ktorí majú záujem o členstvo v niektorej organizácii, aby
prišli buď za predsedom tejto organizácie, alebo priamo
navštívili náš obecný úrad a dohodli si svoje členstvo.
Podľa môjho názoru by sa mal nájsť v každej rodine
jeden obyvateľ, ktorý sa bude aktívne podieľať na dianí v
našej obci a bude súčasťou minimálne jednej z množstva
našich dobre fungujúcich organizácií.
Ďakujem za porozumenie a teším sa na budúcu spoluprácu!
Milan Široň

Pozvánka na Švošov CUP 2018
Hokejbalový oddiel Magic Predators OŠK Švošov pozýva
všetkých
priaznivcov
športu, no hlavne hokeja
alebo hokejbalu, na 3.
ročník
úspešného
hokejbalového
turnaja
so zastúpením tímov nielen
z okresu Ružomberok, ale
aj zo vzdialenejších kútov
Slovenska.
Turnaj
majú
naši
hokejbalisti naplánovaný na 14. júla so začiatkom o 8:00
hod.
Hosťami tohto prestížneho turnaja by mali byť hráči HKM

vtip na tento týždeň

Liptovský Mikuláš Jakub Langhammer, Rudolf Huna,
Peter Mikuš, Tomáš Nádašdi a ďalší.
Svoju prítomnosť nám prisľúbil aj Dušan Tittel
so známymi futbalistami z MŠK Ružomberok. Ďalším
hosťom bude poslanec VUC Žilina Ľubomír Kubáň s
jedným zo známych hokejistov SR, takže je sa na čo tešiť.
Samozrejmosťou bude bohatý bufet s čapovaným
pivom a grilovanými špecialitami, chutné langoše od Sama
Široňa a o vynikajúci guláš sa postará Ladislav Ondruš s
Petrom Lackom. Skákací hrad, trampolína a cukrová vata
pre deti nebude chýbať.
Tešíme sa na vašu účasť a veríme, že prídete
povzbudiť domáci tím Magic Predators OŠK Švošov.
Milan Široň

Dvaja muži sa stretnú v obchodnom dome: “Počuj, stratila sa mi žena.” “Aj mne.” “Ako

vyzerala tá tvoja?” “Blond vlasy, vysoká 180 a prsia štvorky… A tá tvoja?” “Na tú sa vykašli, ideme hľadať tvoju!”☻

