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Povolanie pápež - muzikál v Nitre
V sobotu 27.10.2018
vládlo
pochmúrne
počasie,
ktoré
sa
striedalo s mrholením.
Sivé mračná na oblohe
tvorili pevnú líniu a
nedovoľovali slnečným
lúčom preniknúť
na
zem, aby ju svojimi
dotykmi zohriali. No
ani táto nepriazeň
počasia neodradila partiu Švošovcov od plánu, ktorý mali
na tento deň.
Dnes na obed sa mal začať deň s veľkým D, pretože
v pláne bol zaujímavý kultúrny zážitok. Navštíviť divadlo
Andreja Bagara v Nitre. Zúčastniť sa muzikálu Povolanie
pápež.
Jedným z účastníkov som bola aj ja s mojimi sestrami a
našu skupinku uzatvárala moja mamina.
„Asi sa otočíme a do Nitry pôjde len Monika a Zuzka,“
vyslovila mama nahlas svoje obavy, keď ma tlačila v
natriasajúcom sa vozíku po lavici ponad rieku Váh.
Nemala som ani poňatia, čo ju viedlo k vysloveniu
takéhoto záveru, keďže som nedovidela na autobus, ktorý
parkoval na druhej strane lavice. Keby som videla až do
takej diaľky, chápala by som, kde nastal problém. Autobus
mal úzke zadné dvere a s vozíkom by som nemala žiadnu
šancu sa cez ne dostať.
Našťastie, toto nemal byť ani zďaleka koniec mojej
cesty za kultúrnym zážitkom. Na Švošove je ešte dosť
ochotných ľudí a potvrdili to tým, ako sa k môjmu
špecifickému problému postavili. Švošovci nelenili a o
chvíľu sa zrodilo riešenie. Dvaja chlapi ma zodvihli a
bezpečne preniesli na sedadlo v autobuse.
Cesta autobusom do Nitry bola dlhá, veď trvala okolo
troch hodín, ale v autobuse sa nik nenudil. Stále
prebiehajúci šum rozhovorov a dôkazy švošovskej ochoty
podeliť sa s ostatnými o svoj proviant viedli k tomu, že
cesta ubehla raz-dva.
Zastavili sme sa na pumpe pred Nitrou, aby sme si
trochu natiahli nohy stŕpnuté po dlhom sedení. Túto
možnosť som, samozrejme, využila aj ja. Po skončení
prestávky akosi muži čakali, kto prvý ma chytí.
Nečudujem sa im, niesť ma nie je práve najväčšia zábava
na svete. Ale aj tento problém sa vyriešil skôr, ako sa
začal.
Konečne sme všetci spoločne prišli do Nitry.

Divadlo Andreja Bagara bolo impozantné. Zvonku sa
zdalo divadlo obrovské a tento dojem vo mne zotrval aj
po príchode do jeho útrob. Pri dverách stáli uvádzačky
oblečené do červených kostýmov, pripravené zodpovedať
otázky návštevníkov. Keď sme vstúpili do sály, kde sa mal
odohrať dej muzikálu, ráz miestnosti sa zmenil. Sála sa
delila na pódium a priestor pre divákov. Na pódiu bola
prítomná obrazovka s názvom predstavenia, ako jedna
z rekvizít. Hľadisko tvorilo schodisko s pohodlnými
červenými sedačkami.
„Vidíte na to? Páči sa vám to?“ Tieto otázky našej
štvorici položila cez prestávku “vedúca zájazdu“ pani Jana
Široňová, ktorá opustila svoje miesto, aby zistila naše
dojmy.
Muzikál bol úžasný. Spevy nádherné. Scénické tance
dokonale vykresľovali atmosféru. Dialógy medzi hercami
vážne, ale aj vtipné. Najviac sa mi páčili tri starenky, ktoré
medzi sebou viedli prostý dedinský rozhovor. Ich repliky
boli náramne vtipné aj vďaka ich jednoduchému a
trefnému pomenovaniu faktov.
Celé predstavenie vytváralo dojem, že Ján Pavol II.
je medzi nami.
Autobus nás do Švošova dopravil v neskorú nočnú
hodinu. Bola asi jedna, keď sa naša cesta skončila. Všetci
sme boli unavení, ale pri srdci nás hrial krásny kultúrny
zážitok, ktorý sme spoločne absolvovali.
Cesta za kultúrnym zážitkom sa vydarila nad moje
očakávania. Všetko uznanie nepatrí len hercom muzikálu,
ale aj “vedúcej zájazdu“, ktorá sa neúnavne starala o naše
pohodlie a zaujímala sa o naše zážitky z muzikálu. Práve
ona stála za myšlienkou ísť na tento muzikál.
Osobne sa chcem poďakovať všetkým, ktorí mi ochotne
pomáhali pri presune do a aj z autobusu, ale i pri presune
po vysvietenej Nitre. Takisto sa ukázali ako nadmieru
galantní, keď mi pomáhali v priestoroch Nitrianskeho
divadla.
Bolo to nezabudnuteľné!
Bc. Katarína Lacková
Názov: Povolanie pápež
Autor: Daniel Hevier – Gabo Dušík
Herci: Ján Gallovič, Roman Poláčik/Juraj Ďuriš, Eva
Pavlíková, Martin Fratrič, Klaudia Kolembusová, Lenka
Barilíková, Ivan B. Vojtek, Marcel Ochránek, Daniela
Kuffelová, Gabriela Dolná, Eva Večerová, Eva Hlaváčová,
Andrea Sabová, Branislav Matuščin, Miloš Chrappa, Ján
Greššo, Martin Šalacha, Anna Rakovská a ďalší.

Príprava fary
Približne mesiac pred príchodom nášho pána farára Vladimíra Littvu k nám do farnosti sme dostali informáciu, že naše
modlitby boli vypočuté a bude potrebné faru nachystať, aby bola dôstojným príbytkom nastávajúceho pána farára.
Členovia Hospodárskej rady farnosti vykonali obhliadku,
spísali najdôležitejšie práce, ktoré bude potrebné
vykonať. Koncom júna a začiatkom júla tohto roku bol
opravený zatekajúci balkón, vymenené poškodené žľaby
a zvody, obnovená omietka stropov v niekoľkých
miestnostiach, opravené podlahy, vonkajšie zámkové
dlažby a celá fara bola vymaľovaná. Na týchto prácach sa
podieľali ochotní farníci našej obce. Každý, kto bol
oslovený, prejavil záujem a ak to bolo v jeho silách,
ochotne pomohol. Všetkým, ktorí pomohli zveľadiť faru, upratať, alebo prispeli pohostením,
ďakujeme.
Ing. Ľubomír Sidor

Pozvánka na Švošovskú zabíjačku
Dobrovoľný hasičský zbor Švošov aj tento rok opäť organizuje veľmi vydarenú kultúrno-spoločenskú akciu, počas
ktorej bude ukážka klasickej domácej zabíjačky a všetkého, čo s tým súvisí.
Tento raz naši hasiči pripravili nové atrakcie, dedinské súťaže a rôzne gurmánske špeciality. Samozrejmosťou budú
domáce zabíjačkové škvarky, obarová polievka a pre deti cukrová vata. Keďže minulý rok bol veľký dopyt po domácich
jaterniciach a 500 ks sa predalo už doobedu, tentokrát bude vyrobených
do 1000 ks domácich jaterníc, ktoré sa budú počas akcie predávať
záujemcom.
Ako je to každý rok, tak aj tentokrát bude celú akciu sprevádzať hudobnou
produkciou DJ Peťo a spoločne si zaspievame na ľudovú nôtu s našimi
harmonikármi a basgitaristom Zicom.
Akcia sa uskutoční 1.12.2018 so začiatkom o 10:00 hod.
Tešíme sa na vašu hojnú účasť a dobrú náladu!
Milan Široň

Komunálne voľby 2018
a ďalšie volebné obdobie 2018 - 2022 v obci Švošov.
V našej obci s počtom obyvateľov 840 je počet
oprávnených voličov 667.
Tentoraz som bol ako kandidát na starostu Švošova sám
a bezprostredné predvolebné obdobie som sa mohol
venovať iným veciam, ako nejakej predvolebnej kampani a
planým sľubom, ktoré sa veľmi ľahko vyslovia, alebo

napíšu na plagát, ale realizujú sa už ťažšie vzhľadom na
našu finančnú kondíciu.
Podobne na post poslanca obecného zastupiteľstva sa
neprihlásil nik iný, ako terajší členovia OZ a kandidáti,
ktorých som si navrhol sám do ďalšieho volebného obdobia
pre dobrú spoluprácu a efektívnejšie napredovanie našej
samosprávy. Z celkového počtu 8 prihlásených poslancov
sme si zvolili 7 poslancov, ktorí budú mať rozhodujúcu
funkciu pri schvaľovaní predpisov, poplatkov či uznesení,
ktoré budú ovplyvňovať náš život.
Voňajú asfalty, zvolebnieva sa :-)
Volebný rok je v každej obci iný ako tie ostatné a zdalo
by sa, že aj u nás vo Švošove je tomu tak. Starostovia sa
snažia spraviť ešte viac ako predošlé tri roky a chcú
ukázať, že naozaj pracujú pre obec a pre obyvateľov
žijúcich v nej.

V našej obci je to trošku inak.
Finančné možnosti máme, dá sa povedať, každý rok
podobné a na rozsiahle investičné akcie nemáme dostatok
finančných prostriedkov. Preto som sa spolu s obecným
zastupiteľstvom hneď od začiatku volebného obdobia
od roku 2014 dal na strastiplnú cestu podávania žiadostí
na eurofondy, z ktorých môžeme niečo v obci vybudovať
alebo zrekonštruovať.
Čiastočne sme boli v tomto zámere úspešní a podarilo
sa nám získať počas uplynulých štyroch rokov nemalé
finančné prostriedky do obecnej kasy a tak zveľadiť našu
dedinku Švošov.
Naozaj pálčivými problémami v našej obci je stav
nehnuteľností v našom majetku, či už je to Kultúrny dom,
Požiarna zbrojnica či lavica cez rieku Váh. Taktiež veľmi
pozorne vnímam problém s miestnymi účelovými
komunikáciami, ktoré nemáme spevnené živičným
povrchom a ktoré sa už dosť frekventovane používajú
pre príchod do našich domovov. Žiaľ, žiadosť
na preasfaltovanie dvoch ciest na IBV Nad Brehmi nám
nebola schválená, preto sa budeme opakovane uchádzať
o tieto finančné prostriedky v ďalšej možnej výzve.
Podarilo sa nám získať nenávratný finančný príspevok
na
stavbu
Švošovskej
drevenice
miestneho múzea
vo výške 40 000 € a
v mesiaci október
nám
prišla
vynikajúca správa o
schválení
nenávratného
finančného príspevku na rekonštrukciu kultúrneho domu
vo výške cca 400 000 €, čo je zatiaľ najväčší získaný
finančný obnos z eurofondov pre našu obec. Tieto naozaj
kladné informácie ma uistili, že sme sa pred štyrmi rokmi
vydali dobrou cestou a oplatilo sa venovať toľko času a
finančných prostriedkov na prípravu žiadostí.

náročné, takže dúfam, že sa nám to podarí a
zrekonštrujeme
aj
tieto
dve
nehnuteľnosti.
Samozrejmosťou sú pre mňa osobne cesty a vnímam
stavbu týchto miestnych komunikácií vždy ako
najdôležitejšiu pretože pre mňa cesta znamená základ
pre sprístupnenie danej lokality k životu a k “civilizácii”.
Jedná sa nielen o cesty v intraviláne našej obce, ale
bojujem aj za zrekonštruovanie cesty do Hrboltovej či
Komjatnej, veľké úsilie a čas venujem stavbe Strediska
údržby diaľníc, s ktorou súvisí stavba mosta cez rieku Váh
pre osobnú dopravu a taktiež sa chcem venovať
zlepšovaniu stavu poľných ciest, ktoré taktiež využívame.
Tohto volebného obdobia sa, dúfajme, dotkne aj stavba
diaľnice D1 Hubová-Turany, čo bude mať taktiež veľký
vplyv na našu obec a s touto stavbou bude súvisieť veľké
zaťaženie nielen starostu našej obce, ale aj vplyv na život
obyvateľov Švošova. Táto stavba nám však otvára ďalšie
možnosti pre našu obec a preto sa veľmi teším, že
na prípravných prácach sa naozaj pracuje a dúfam, že čím
skôr sa začne aj reálne stavať.
Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým
obyvateľom našej obce, ktorí si splnili svoju občiansku
povinnosť a prišli k volebným urnám a tak ukázali, že im
záleží na našej obci a na jej prekvitaní.
Veľká vďaka patrí bývalým poslancom obecného
zastupiteľstva za ich prácu pre našu obec, za ich aktívny
prístup pri organizovaní všetkých obecných akcií a za ich
voľný čas a nervy pri riešení rôznych problémov v živote
našej obce.
Samostatné veľké ďakujem patrí tým občanom, ktorí mi
počas uplynulých štyroch rokov pomáhali v mojej funkcii
starostu a službe občanom a hlavne fyzickou prácou
pomohli pri riešení rôznych investičných akcií, ktoré sme
svojpomocne zrealizovali. Som veľmi hrdý na našu obec a
obyvateľov tu žijúcich, pretože pri porovnaní iných obcí
s našou je zreteľný veľký rozdiel v
mentalite a prístupe ľudí k verejným
problémom a spoločnému majetku. Nie je
vôbec samozrejmosťou to, že v dnešnej
dobe ľudia prídu pomôcť starostovi a
spoločne
sa
vybuduje
formou
dobrovoľníckych brigád nová budova, či
sa čiastočne opraví stará.
Vo Švošove to ešte stále funguje a inak to ani nemôže
byť aj do budúcna.
V neposlednom rade ďakujem zamestnancom obecného
úradu za ich prácu a taktiež podporu v mojej práci.
Podobne som vďačný všetkým predsedom jednotlivých
dobre fungujúcich organizácií za ich prínos a aktivity v ich
pôsobnosti a za ich spoluprácu počas uplynulých štyroch
rokov.
Ing. Milan Široň, starosta obce Švošov

V tomto volebnom období chceme bojovať za získanie
financií na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a hlavne
lavice cez rieku Váh. Oba tieto projekty sú veľmi finančne

Výsledky komunálnych volieb 2018
Kandidáti na funkciu starostu obce v poradí podľa počtu platných hlasov:
Počet platných hlasov
1. Ing. Milan Široň, nezávislý kandidát
220
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov:
1. Ing. Ľudovít Švihorík, nezávislý kandidát
185
2. Ing. Filip Kalman, nezávislý kandidát
171
3. Ing. František Roštek, nezávislý kandidát
154
4. Ing. Ľubomír Sidor, nezávislý kandidát
154
5. Dušan Roštek, nezávislý kandidát
147
6. Ing. Matej Kulich, nezávislý kandidát
134
7. Mgr. Anna Rošteková, nezávislá kandidátka
124
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu platných hlasov:
8. Ing. Radoslav Povala, Kresťanskodemokratické hnutie
123
Chcem sa poďakovať všetkým občanom našej obce, ktorí si splnili svoju občiansku povinnosť a prišli k volebným
urnám. Teším sa, že ste aj napriek vopred istému výsledku voľby starostu prišli v sobotu 10.11.2018 voliť poslancov
obecného zastupiteľstva a ukázali ste, že vám nie je ľahostajné dianie v obci a riadenie našej dedinky.
Do nového volebného obdobia 2018 - 2020 chcem vkročiť pevnou nohou, tak, aby sme boli ešte viac úspešní v
získavaní eurofondov, aby sa nám podarilo vyriešiť hlavné nedostatky našich nehnuteľností a majetku a získané známosti
a kontakty z uplynulého volebného obdobia k tomuto cieľu naozaj využijem.
Ešte raz všetkým ďakujem a teším sa na budúcu spoluprácu.
Ing. Milan Široň, starosta obce Švošov

Voľby 2018 - ako inak - vo veršoch
10. NOVEMBER 2018, o siedmej hodine ráno
sa obecná zasadačka otvorila
a komisia do nej vstúpila, aby komunálne voľby zahájila,
ktoré sú tu po štyroch rokoch zas,
kedy občania dávajú starostovi a poslancom svoj hlas.
Starosta sa volí jeden a poslancov sedem.
U nás do volebnej miestnosti 243 občania zavítali, aby
svojim zverencom hlas dali
a potom v nádeji domov odchádzali.
Kľudný priebeh volieb sme mali, žiadni občania nevyčínali.
O dvadsiatej druhej hodine sa volebná miestnosť zatvorila,

aby komisia k sčítaniu hlasov pristúpila.
Výsledky sa zhodnotili
a potom ráno v obecnom rozhlase vyhlásili.
Staronovému starostovi obce GRATULUJEME
a do ďalšieho obdobia, veľa pracovných úspechov prajeme.
Taktiež zvoleným poslancom GRATULUJEME,
veď sedem statočných v našej obci potrebujeme.
Nuž nie každému sa svoje sny splnili,
keď v nádeji svojich zverencov volili.
Osud niekedy karty zamieša inak ako si my prajeme,
ale aj tak nakoniec všetci určite spokojní budeme
Janka Babalová

vtip na tento týždeň
- Zubár mi povedal: Teraz dve hodiny nejedzte! No podľa ceny ošetrenia usudzujem, že nebudem jesť celý týždeň. ☻
- Učiteľka dala žiakom slohovú úlohu s témou: Keby som bol riaditeľom firmy. Všetci žiaci sa pustili do písania, iba
Matej nie. "Prečo nepíšeš?" - pýta sa učiteľka. "Čakám na sekretárku." ☻

Farské oznamy 12.11.2018 - 18.11.2018
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

12.11.2018
13.11.2018
14.11.2018
15.11.2018
16.11.2018
17.11.2018
18.11.2018

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka - sp.
Féria
Féria
Féria
Féria
Sv. Alžbety Uhorskej (spomienka.)
33. nedeľa v cezroč. období

18:00 † Bernard a † Mária
8:00 Za Annu a Daniela s rodinou
18:00 † Ondrej a †Anna
8:00 Za súrodencov Petra a Stana a ich rodiny
18:00 † Agneša
18:00 † Rudolf a † Ľudmila
8:00 Pro populo - Za veriacich farnosti Švošov

Na budúcu nedeľu 18.11.2018 bude mesačná zbierka na kostol.
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