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Švošovská pätnástka - 38. ročník
Na Švošove by sme mohli vítať jar heslom: ,,Behom k zdraviu.“

Pretože už 38. krát sa v marci v našej obci organizujú atletické preteky v behu, ktorých sa zúčastňujú pretekári z celého
Slovenska. Doteraz to boli preteky v cezpoľnom behu, pretože trať hlavnej kategórie viedla od Švošova do Hrboltovej,
Komjatnej a späť. Ale tento rok sa trať musela trochu zmeniť kvôli prebiehajúcim prácam na diaľnici D1, úsek
Hubová-Ivachnová. A tak organizátori z tohto dôvodu vtiahli určitú časť pretekov do ulíc obce, konkrétne hlavnú
kategóriu, beh na 15 000 m a kategóriu na 5300 m, a tak domáci diváci mohli sledovať a povzbudzovať pretekárov aj
spred svojich domovov.
Táto novinka nezabránila tomu, aby našu dedinu dňa 30.03.2019 navštívilo 232 pretekárov, z toho 51 bolo domácich,
prevažne detí. Medzi nimi sme mali aj jednu zástupkyňu z kategórie Ženy 1 na 5 300 m Kristínu Švihoríkovú. Bežalo sa
v 23 kategóriách, od najmenších do 5 rokov, po najstarších nad 60 rokov.
Nadšenci pretekov sa postavili na štartovaciu čiaru a netrpezlivo čakali na výstrel rozhodcovej pištole, pred ktorou mal
slovo riaditeľ pretekov a zároveň starosta obce Ing. Milan Široň, ktorý nielen privítal, ale aj oboznámil účastníkov
o novinkách v zmene trasy a nakoniec im poďakoval za účasť a poprial šťastný štart a návrat do cieľa. Počas celých
pretekov nás sprevádzalo krásne, slnečné počasie, ktoré dodávalo pretekárom veľa energie a diváci ich svojim pokrikom a
potleskom povzbudzovali k väčšej výkonnosti.
Samozrejme po návrate do cieľa sa mohli unavení pretekári posilniť chutným gulášom a osviežiť čajom.

Pre všetkých návštevníkov, malých aj veľkých, bol k dispozícii bohatý bufet alkoholických aj nealkoholických
nápojov a na zahryznutie chutná pečená klobása.
Nesmieme zabúdať, že bez ľudí a samozrejme bez ľudskej ochoty pomôcť, by sa žiadna akcia, kultúrna alebo športová,
nemohla konať.
A tak ďakujeme všetkým organizátorom, pracovníkom obecného úradu a všetkým občanom, ktorí priložili ruku
k dielu, aby sa táto športovo-bežecká akcia mohla uskutočniť.
ĎAKUJEME !!!
Janka Babalová

Švošovská pätnástka, báseň a fakty ;-)
Na Švošove každoročne
organizujú počas jari
Švošovskú pätnástku,
to beh po ceste aj chotári.

Pretekári sa poschádzajú,
lebo kladný vzťah k behu majú,
aj veľa priateľov tu postretajú.

Umiestnenia domácich pretekárov:
KATEGÓRIA DETI 1 CHLAPCI - dĺžka trate: 100m
4. miesto
Oliver Stromko
5. miesto
Nikolas Olos
6. miesto
Matej Babic
7. miesto
Hugo Kostilnik
8. miesto
Filip Špireng
9. miesto
Šimon Jaroš
10. miesto
Šimon Pukaj
KATEGÓRIA
100m
1.miesto
3. miesto
5. miesto
10. miesto

DETI 1 DIEVČATÁ - dĺžka trate:
Sabina Urmínová
Lujza Sidorová
Zina Švihoríková
Klára Kútniková

KATEGÓRIA
3. miesto
6. miesto
7. miesto
8. miesto
9. miesto
10. miesto
12. miesto

DETI 2 CHLAPCI - dĺžka trate: 200m
Tobiáš Povala
Róbert Považský
Lukáš Pujdes
Samuel Stromko
Sebastián Babic
Oliver Kostilnik
Martin Holík

KATEGÓRIA
200m
3. miesto
5. miesto
6. miesto
7. miesto

DETI 2 DIEVČATÁ

- dĺžka trate:

Viktória Rošteková
Zara Kostilniková
Ema Jarošová
Karin Žihlavníková

KATEGÓRIA
5. miesto
6. miesto
7. miesto
8. miesto

DETI 3 CHLAPCI - dĺžka trate: 300m
Alex Hrkút
Kristián Kulich
Jonáš Sidor
Christián Varecha

11. miesto
12. miesto
13. miesto
14. miesto
15. miesto
16. miesto
KATEGÓRIA
300m
4. miesto
6. miesto
10. miesto
11. miesto
KATEGÓRIA
680m
7. miesto
9. miesto
10. miesto
11. miesto
12. miesto

Veď beh je zdravý pre každého,
pre deti aj dospelého.
Dôkazom je hojná účasť bežcov,
ktorí navštívia v marci Švošov.
Denis Holík
Gregor Kostilnik
Leoš Miľan
Ľudovít Švihorík
Jakub Bednár
Jakub Kútnik
DETI 3 DIEVČATÁ

- dĺžka trate:

Kristína Kulichová
Bianka Babalová
Melany Slavičková
Lea Pompášová
NAJMLADŠIE ŽIAČKY - dĺžka trate:
Terézia Kostilniková
Vanesa Kuracinová
Timea Kuracinová
Laura Bražinová
Lucia Holíková

Kategória NAJMLADŠÍ ŽIACI - dĺžka trate: 950m
4. miesto
Martin Sidor
9. miesto
Tobiáš Habo
10. miesto
Petr Olos
11. miesto
Lukáš Kulich
13. miesto
Marko Pukaj
14. miesto
Patrik Špireng
15. miesto
Richard Pompáš
KATEGÓRIA MLADŠÍ ŽIACI - dĺžka trate: 1540m
8. miesto
Andrej Kostilnik
9. miesto
Mathias Považský
KATEGÓRIA ŽENY 1 - dĺžka trate: 5300m
11. miesto
Kristína Švihoríková
Janka Babalová

Deň Zeme


Po príchode na miesto stretnutia sme boli milo
prekvapení.
V sobotu, 23. marca 2019, sme sa stretli s podpredsedom
turistického oddielu Hrdoš OŠK Švošov Jozefom

Ondrušom ml. a tajomníkom tohto oddielu Andrejom
Ondrušom a ponakladali sme všetko potrebné do kufra
obecného auta. Nechýbali rukavice, občerstvenie v podobe
piva, vody a sladkostí a samozrejme pre dnešný deň
najpotrebnejšie plastové vrecia.

Rukavíc sme nakúpili podľa nás až moc, ale opak sa
ukázal pravdou.
Keď sme prišli na školské ihrisko okolo trištvrte na
deväť, bolo tam asi 30 detí, ktoré netrpezlivo čakali na
začiatok brigády. Postupne, ako sme začali pripravovať
vrecia a vykladať rukavice, ani sme sa nenazdali a bolo
tam približne 80 brigádnikov. Každému sme podali
rukavice, vrecia a začali sme sa zgrupovať na asfaltovej
ploche tak, aby sme mohli urobiť spoločnú fotografiu,
ktorá dokumentuje naozaj veľký počet ochotných ľudí zo
Švošova.

Odpad, ktorý sme počas celého dňa vyzbierali, sme sa
snažili vyseparovať a celý poputuje ako triedený odpad
preč z dediny, bez nejakých ďalších nákladov na jeho
zneškodnenie. Takto sa nám navýši množstvo
separovaného zberu za rok 2019 a budeme môcť na konci
roka lepšie bilancovať a vypočítať mieru separovania
odpadu v obci Švošov.
Je treba povedať, že celkové množstvo odpadu
vyprodukovaného v našej obci sa neustále zvyšuje, čo je
zle a treba s tým niečo robiť. Omielam to dookola, ale je to
téma, ktorá sa nás bytostne týka, pretože ak sa nezlepšíme

Je naozaj povzbudzujúce a myslím, že sa konečne ľudia
učia, keď príde viac ako 100 obyvateľov jednej malej
dedinky na spoločnú a verejnoprospešnú brigádu, počas
ktorej sa uprace a skrášli ich rodná obec. Tentokrát sme
mohli zájsť a navštíviť aj také lokality, ktoré sme počas
minulých brigád nevyzbierali od odpadu, pretože nám to
nedovoľoval počet ľudí. Tento rok to bolo iné a zas sme
dostali kataster našej obce do lepšieho stavu vďaka ochote
ľudí.
Žiaľ, počas Dňa Zeme sa každý rok zamýšľame, kto
dokáže takto znečisťovať prírodu a naše životné prostredie.
Podľa informácií z agendy o miestnych daniach a
poplatkoch, nemáme neplatičov za komunálny odpad, čo je
pozitívne, avšak potom sa naskytá otázka, prečo sme
niektorí takí neprispôsobiví a vyhadzujeme odpad za
dedinu do prírody.

v tejto otázke a nezačneme lepšie oddeľovať zložky
odpadu, za ktoré neplatíme, od komunálneho odpadu,
za ktorý platíme, budeme musieť platiť zo svojich
peňaženiek stále viac a viac a dá sa povedať, že budeme
postupne zarábať našou prácou len na našu ľahostajnosť a
lenivosť zaniesť biologicky rozložiteľné odpadky do
kompostu, plastovú fľašu do plastov, sklenený pohár do
skla a papier dvakrát do roka (jar, jeseň) k základnej škole
do pripraveného kontajnera.
V závere tohto článku sa chcem naozaj veľmi pekne
poďakovať všetkým zúčastneným obyvateľom našej obce,
ktorí boli ochotní pomôcť počas tohtoročnej spoločnej
brigády a prišli na náš Deň Zeme s cieľom zlepšiť a
skrášliť životné prostredie našej dedinky. Bolo nás viac
ako sto, aj keď niektorí prišli počas tradičnej Švošovskej
štvrťhodinky a nestihli sa odfotografovať. Pre všetkých sa
neušli ani rukavice, za čo sa ospravedlňujeme a zlepšíme sa
o rok.

Sú to obyvatelia našej obce či susedných dedín?
Na túto otázku si musí odpovedať ten, kto dokáže
vyhodiť plasty do trávy, uhynutého domáceho miláčika
nezakope, ale len tak ho strčí do vreca a vyhodí do kríkov,
alebo vypije “jupík” - decovú vodku v malej fľaštičke a
hodí ju z chodníka pri obecnom úrade dole na svah nad
železničnou traťou. (Ináč týchto, ako to ja volám jupíkov,
sme nazbierali asi 200 kusov.)

Povzbudzujem aj tých z nás, ktorí neboli v doterajšej
histórii tejto akcie ešte ani raz a prosím týmto o ústretovosť
a spolupatričnosť, aby nás bolo čoraz viac na tejto
spoločnej brigáde a aby sme tu privítali aj našich
spoluobčanov z rodín, z ktorých ešte nik nebol na
švošovskom Dni Zeme.
Ing. Milan Široň, starosta obce Švošov

Futbalová jar 2019
Po dlhej a silnej zime prišla konečne jar a s ňou aj jarná
časť futbalovej sezóny 2018/2019 súťaže V. ligy skupiny
B,
stredoslovenského
futbalového
zväzu.

Naši chlapci nezačali najlepšie svoj boj o čo najvyššie
umiestnenie v tabuľke a v domácom zápase len remizovali
1:1 v súboji s futbalistami z TJ Slovan Magura Vavrečka.
Bol to prvý zápas jarnej časti a po zime sme poriadne
nevedeli skrotiť to guľaté “čudo” a ako to býva,
potrebovali sme veľmi veľa šancí na strelenie gólu. Ten
prišiel z kopačky nášho zadáka Kristiána Zdenka Marcoňa,
ktorý zastrihal svojimi nohami a strelil nádherný gól.
O týždeň to bola už iná muzika
Vycestovali sme smerom do Palúdzkej, kde sme podali
omnoho lepší výkon a domácemu súperovi sme nedovolili
skoro nič. Veľmi dobre zalapal náš brankár a odchovanec
Peťo Varecha, ktorému týmto želáme čo najlepšie výkony
a čo najmenej pustených gólov. Proti futbalistom z FC 34
Liptovský Mikuláš - Palúdzka sme vyhrali rozdielom skoro
dvoch tried 1:6 , kde sa gólovo presadil s hattrickom Maťo
Dauda, dvoma gólmi sa zapísal Jakub Roštek Rajko a
gólovú nádielku uzavrel Dávid Žiara. Takto sme sa dostali
s počtom bodov 29 na tretie miesto priebežnej tabuľky.
V sobotu, 6. marca, začala aj dorastenecká súťaž a
v prvom jarnom zápase proti dorastencom z Iľanova sme
veľmi dobrým a súdržným výkonom vyhrali v pomere 6:2.
V tomto zápase skórovali: Samuel Roštek Trnka 10´,
Teodor Maga 25´, Ján Dubán 36´a 61´, kapitán mužstva
Šimon Žiara 46´ a Richard Kubernát 70´. Je treba povedať,

že naši dorastenci hrali výborne, čo nám dáva nádej do
budúcna, že budeme mať svojich hráčov, ktorí budú
postupne obmieňať rady v našom A mužstve.
Po dvoch týždňoch od úvodného jarného stretnutia sme
mali 7. marca 2019 o 15:30 hod. ťažký domáci zápas proti
Turčanom z ŠK Turčianska Štiavnička a na mäkkom
ihrisku sme sa naozaj potrápili. Prvý polčas sme sa na
našom trávniku hľadali a ostali sme zaskočení, keď prvý
gól stretnutia skončil v našej bránke. Postupne, ako plynul
čas tohto zápasu, sa karta otáčala a naši chlapci sa dostávali
čoraz častejšie do útoku a ohrozovali súperovu bránku.
Paradoxne mohli práve hráči nášho súpera streliť gól, ale
náš brankár Filip Sliacky nás podržal a tak definitívne
zhatil súperove myšlienky na výhru.
V druhom polčase sme začali lepšie a konečne v 59.
minúte sme sa zaradovali prvému nášmu gólu z kopačky
Martina Daudu. Tento darček nás potešil a nakopol nás
do ešte lepšieho výkonu, čo sa odzrkadlilo o 10 minút
naším druhým gólom, ktorý vsietil Jakub Roštek Rajko.
Súper ostal po tejto rane zaskočený a hosťujúci futbalisti
sa už len trápili. V 81. minúte sa uvoľnil opäť Jakub
Roštek Rajko a definitívne zaklincoval našu výhru v tomto
domácom zápase.
Po tomto futbalovom stretnutí môžeme skonštatovať
viaceré pozitíva a to, že sa našim chlapcom konečne
podarilo vyhrať na domácej pôde s presvedčivým
výsledkom 3:1, že fanúšikovia nášho mužstva konečne
povzbudzovali našich chlapcov a nevykrikovali na nich a
že naši hráči sa v druhom polčase konečne povzbudili a
sami zistili, že nepomôže sa stresovať ale povzbudiť sa
navzájom k lepšej hre, aj keď sa niečo nevydarí.
Ďakujeme našim junákom za super hru a veríme, že
ich výkon pôjde len a len hore a že v tejto súťaži
zapustíme hlboké korene na dlhý čas.
Švošov do toho !!!
Ing. Milan Široň, starosta obce Švošov

vtip na tento týždeň
- Moja žena si zobrala všetky peniaze a ušla. - Ja som na tom horšie. Moja žena si zobrala všetky peniaze, no neušla.
☻
- Medzi manželmi:"Drahý, chcela by som ísť do Zoo.""A nebudeš sa v tej klietke nudiť ???"☻

Farské oznamy
8.4.2019
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

8.4.2019
9.4.2019
10.4.2019
11.4.2019
12.4.2019
13.4.2019
14.4.2019

- 14.4.2019

Pohrebná
15:00 †Mária Zubajová
Féria
8:00 †z rodiny Sidorovej
Féria
18:00 †Jozef, †Mária, †Jozef
Féria
8:00 †Mária
Féria
18:00 Za zdravie. a Božie požeh. pre manžela
Féria
8:00 Za Božie požehnanie 75 rokov života
Kvetná nedeľa - Nedeľa utrpenia Pána  8:00Pro populo - Za veriacich farnosti Švošov

Spoločné spovedanie pred Veľkou Nocou vo Švošove v piatok od 15:30 hod. do 17:00 hod.
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