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Reprezentačný ples obce Švošov

Plesová sezóna je v plnom prúde a opäť po roku sme sa
aj my stretli na našom plese vo Švošove.
Tento 4. ročník bol výnimočný nie len v počte hostí ale aj v
celkom vzhľade a úrovni tejto akcie.
Chutné jedlo, dobrá zábava a skvelé ceny v tombole sú
každoročne samozrejmosťou, avšak tento rok sa nám
podarila aj výnimočná, moderná a krásna výzdoba sály a
novinkou bolo aj prekvapenie v podobe “fotobúdky” v
ktorej si mohli všetci zapózovať a odfotiť sa.
Ako to už na našom plese býva, zábava sa začala hneď od
začiatku, po slávnostnom príhovore starostu a po vyhlásení
všetkých sponzorov plesu.
Keďže sála kultúrneho domu sa nedá nafúknuť a miesta na
tancovanie je tak akurát, tanečníci sa poctivo striedali na
parkete a ani na chvíľku sa nestalo, že by bol tento priestor
prázdny.
Výbornú večeru, o ktorú sa postarala pani Mária
Šavolová z firmy Dugecatering sme vydávali už okolo 21.
hodiny, pretože od úvodného kola až do tohto času nám
veľmi rýchlo vytrávilo. Počas večere nám zahrala folklórna
skupina Konôpka z Likavky, ktorá každému stolu zanôtila
piesne podľa želania. V sále bolo počuť, že nie len starší,
ale aj mladí vedia spievať a poznajú ľudové piesne Liptova
a celého Slovenska. Tento kultúrny program doplnila aj
Anička Bruková so svojou hrou na gitaru, ktorá zožala
veľký potlesk za svoj výkon.
Počas celého večera, až do pol dvanástej sa predávali
tombolové lístky o ktoré bol veľmi veľký záujem. Niet sa
čomu čudovať, pretože hostia popri svojich tanečných

kreáciách obzerali pripravenú
tombolu na javisku a keď videli
hodnotné ceny, utekali si ešte
dokúpiť nejaký ten lístok.
Približne pol hodinu pred
polnocou to v sále stíchlo a každý
čakal, že zaznie číslo jeho
tombolového
lístka.
Počas
vyhlasovania výhercov sme sa
spoločne naozaj zabavili, pretože
náhodné žrebovanie a šťastná
ruka
jednotlivých
víťazov
zabezpečili početné humorné
situácie. Prvú cenu v podobe automatickej práčky vyhral
pre svoju manželku Jaroslav Roštek a keďže Katka mala v
tento slávnostný večer aj narodeniny, lepšie to dopadnúť ani
nemohlo. Aj redakcia časopisu Hrdoš sa pripája ku
gratulácii a želáme jej len to najlepšie.
Všetkým výhercom gratulujeme a veríme, že do
budúceho plesu každý pomôže zabezpečiť nejakú tú cenu
do tomboly.
Po polnoci pokračovala dobrá
atmosféra a výborná zábava až
do rána a v priebehu tohto
času sme sa spoločne veľmi
dobre cítili a zabávali. Všetci
plesajúci využili možnosť
odfotografovať sa už v
spomínanej fotobúdke a tak si
odniesli so sebou nie len
dobrý zážitok z plesu, ale aj
pamiatku
vo
forme
vytlačených fotografií.
Nad ránom sme si všetci
spoločne zaspievali ľudové
piesne
za
doprovodu
harmonikárov a basgitaristu a
voľná zábava pokračovala ešte
pár hodín.
Už teraz sa tešíme na budúci rok a ďalší skvelý ples
vo Švošove.
Milan Široň

Etiketa a spoločenské normy pre každého


Etiketa a spoločenské normy
sa v dnešnej dobe čoraz viac a
viac rúcajú a miznú, ale ak
chceš zapôsobiť vystupovaním a
správaním na úrovni namiesto
hulvátskeho
slovníka
a
predvádzania sa, nasledujúce
pravidlá, aj keď často nepísané,
by ti mohli trošku pomôcť.
Najdôležitejšie
je
totiž
rešpektovať ľudí vo svojom
okolí, nech už ich máš rád
alebo nie, a podľa toho prispôsobiť svoje správanie, aby si
však za každých okolností mohol slúžiť ako príklad pre
ostatných.
Ak niekomu povieš „pozývam ťa“ na večeru, znamená to,
že za ňu aj platíš. Inak radšej povedz „poďme do
reštaurácie“, aby nevzniklo ďalšie nedorozumenie. V
prípade, že muž ponúkne žene, že za ňu účet zaplatí, žena
môže súhlasiť.
Vždy niekomu zavolaj pred tým, ako prídeš do jeho
domu. Jedna Britka si vraj vždy, keď sa pred dverami
ukázal nepozvaný hosť, obula topánky, nasadila čiapku a
do ruky zobrala dáždnik. Ak išlo o človeka, ktorého mala
rada, len vyhlásila, že práve prišla domov. Ak šlo o
človeka, s ktorým sa jej nechcelo tráviť čas, rýchlo zo
seba vysypala, že je práve na odchode.
Nikdy neklaď svoj mobilný telefón na verejnosti na stôl.
Ukazuje to len fakt, že mobil v tvojom živote zohráva
dôležitú úlohu a to, čo sa deje okolo teba, ťa zaujíma menej
ako sledovanie sociálnych sietí.

Nepozývaj dievča/chlapca na rande, ak sa plánuješ po
celý čas hrať s telefónom.
Muž nikdy nenesie ženskú kabelku, ani v prípade, ak ho o
to poprosí. Môže jej však zobrať kabát a odniesť ho do
šatne.

Ak sa s niekým prechádzaš a tvoj kamarát pozdraví
okoloidúceho človeka, ktorého nepoznáš, mal by si ho
pozdraviť aj ty.

 voje topánky by mali byť čisté za každých okolností.
T
Ak ťa niekto urazí, nevracaj mu urážku, ani nezvyšuj
svoj hlas. Radšej sa usmej a odíď od ľudí, ktorí ťa
urazili.
Ak sa v kine či divadle potrebuješ dostať cez ľudí ku
svojmu sedadlu, vždy by si mal byť tvárou otočený smerom
k sediacim divákom a muž by mal ísť prvý.
M
 už by sa nikdy nemal dotknúť ženy bez jej povolenia.
Ak na teba niekto zakričí štýlom „Hej, ty!“, nemal by si
odpovedať a počkať až na to, keď ťa osloví normálnym
spôsobom.

Parfém by si mal používať decentným spôsobom. Ak ho
na sebe ešte večer dokážeš sám zacítiť, pravdepodobne si
ním otrávil deň všetkým okolo seba.
Muž môže v prítomnosti ženy fajčiť iba po tom, čo od nej
dostane povolenie.
N
 ech si už ktokoľvek, ak vkročíš do miestnosti, mal by si
ihneď pozdraviť všetkých vo vnútri.
Rešpektuj súkromie a listové tajomstvo druhého človeka.
Neber módu príliš vážne. Stačí ak vyzeráš dobre v tom, čo
je pre teba pohodlné, ako keby by si mal vyzerať otrasne v
najnovšom obleku.
Nesmej sa a ani nerozprávaj príliš hlasno. Rovnako by si
na ľudí nemal pozerať príliš dlho.

Nikdy nezabudni poďakovať tomu druhému.
Deväť vecí by si mal človek uchovať ako tajomstvo: vek,
bohatstvo, rodinné problémy, náboženstvo, zdravotné
problémy, milostné aféry, darčeky, česť a hanbu.
Anna Rošteková

Všeobecné pravidlá spoločenského správania
Plesová sezóna
Ples je spoločenskou udalosťou a preto i oblečenie
prítomných by malo byť spoločenské, primerané danej
udalosti. Miera striktného dodržiavania etikety sa líši od
úrovne plesu – od reprezentačného plesu až po menej
formálne miestne plesy.
Takže ak má dáma veľkú večernú toaletu, muž by mal
mať frak. Ak má dáma dlhé spoločenské šaty, pán by mal
mať smoking alebo oblek a ak má dáma slávnostné šaty po
kolená, muž by mal mať oblek.
Topánky muža by mali byť vždy čierne, šnurovacie,
lakované (ku fraku a smokingu), alebo klasické kožené
poltopánky s koženou podrážkou (ku obleku alebo

smokingu). Samozrejmosťou sú dostatočne vysoké čierne
ponožky. Podľa etikety by pánovi pri sedení nemala byť
vidieť pokožka nôh.
Pri dámach nie je výber šiat a oblečenia tak striktne a
jasne definovaný ako u mužov, ale nevypláca sa ísť do
extravagancie. Ples je formálnou udalosťou a ak sa budete
snažiť byť výnimočnou a originálnou, môžete sa napokon
cítiť neprimerane a trápne. Pri výbere šiat myslite na to aby
vás šaty vyjadrovali, aby ladili nielen s vašimi farbami a
telesným tvarom, ale aj vašou osobnosťou a vekom.
Kabát, ktorý si dáma oblečie na plesové šaty by mal byť
elegantný. Zrejme si kvôli plesu nebudete kupovať nový
kabát, snažte sa však vybrať zo svojho šatníka ten ktorý je

najviac elegantný. Nevhodné sú bundy, prešívané kabáty,
alebo dokonca športové lyžiarske bundy.
Aby sme nerušili ostatných prídeme vždy načas. Ak
meškáme je slušné počkať do prestávky alebo ukončenia
príhovoru alebo iného programu a potom usadneme na
svoje miesta.
Je nedôstojné zhovárať sa, jesť alebo akokoľvek
vyrušovať pri programe, ktorý nám pripravili
usporiadatelia plesu.
Vstupenky kupujeme s dostatočným predstihom, aby sme
usporiadateľom nekomplikovali život.
Divadlo, kino

Do divadla a koncertnej siene si bez kompromisu
obliekame – muži tmavý oblek, ženy krátke šaty.
Na muzikál alebo jazzový koncert sa obliekame menej
formálne – muži kvalitné džíny, košeľa bez kravaty a sako,
ženy kvalitné džíny a top, alebo sukňu a blúzku.
Pohodlné oblečenie ako je tričko, pohodlné nohavice,
športová obuv si obliekame na rockové koncerty.
Aby sme nerušili ostatných prídeme vždy načas. Ak
meškáme je slušné počkať do prestávky a potom usadneme
na svoje miesta.
Pri príchode muž odoberie žene kabát a uloží aj svoj v
šatni. Potom uvedie partnerku do sály a usadí po jeho
pravici. Neplatí to ale, keď by žena mala sedieť na konci
rady alebo by mala z miesta kde by mala sedieť zhoršený
výhľad.

Do rady vchádza muž vždy ako prvý a čelom k ostatným
v rade, pritom každému poďakuje. Za ním ide partnerka.
Nezabudnite si pred príchodom do sály vypnúť mobilný
telefón.
Na koncertoch a v divadle nikdy nejeme. V kine je jesť
povolené, ale taktiež rušivé.
Vstupenky kupujeme s dostatočným predstihom (na
mieste vstupenky môžu byť už vypredané, alebo budú
voľné len horšie miesta)

Anna Rošteková

Dobrovoľný hasičský zbor vo Švošove
Prvý krát bol DHZ vo Švošove založený v roku 1931. Pri
jeho založení sa do tejto služby prihlásilo 18 členov, ktorí
sa podieľali na práci súvisiacej s dobrovoľnou požiarnou
ochranou v našej obci.
Napriek dlhej dobe fungovania zbor zanikol a opäť bol
obnovený v roku 2015, s počtom 35 členov.
Zo stanov Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR (DPO SR) sa dozvedáme, že :
DPO SR je jednotným, účelovým,
humánnym, politicky nezávislým
dobrovoľným občianskym združením
v súlade so zákonom SNR č. 83/1990
Zb. o združovaní občanov. Podieľa sa
na ochrane životov, zdravia a majetku
vo všetkých formách vlastníctva pred
požiarmi a živelnými pohromami.
DHZ je základným a výkonným článkom
organizačnej štruktúry DPO SR a po
registrácii sa zapája do činností :
- úsek zásahovej činnosti a technickej
pomoci
-úsek protipožiarnej prevencie a výchovy
pri predchádzaní požiarom
- úsek odbornej prípravy, školenia a
výcviku, previerokpripravenosti DHZ
- úsek spolupráce so samosprávou a právnickými osobami
- úsek výchovy detí a mládeže
- úsek civilnej ochrany
- úsek verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti

- zveľaďovania dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi
V reálnom živote sa v našej obci DHZ stal spoločenstvom
nadšených ľudí rôznej vekovej kategórie, ktorí sa navzájom
dopĺňajú pri rozličných aktivitách. Mladší úspešne
reprezentujú náš zbor na mnohých hasičských súťažiach a
taktických cvičeniach, starší prispievajú skúsenosťami a
radami.
Hoci z názvu vyplýva, že ide o
Hasičský zbor, činnosť tohto zboru je
sústredená
aj
na
kultúrnu,
verejnoprospešnú a výchovnú činnosť.
Snažíme sa zachovanie tradícií, máme
záujem o zveľaďovanie našej obce a
nie sú nám ľahostajné potreby
druhých.
Naša celoročná činnosť spočíva v:
- taktických cvičeniach v lokalite
Komjaťanka, kde sme preskúšali
funkčnosť PS 12 pri saní vody z
miestneho potoka
- organizácii Bursy, kde sme
prezentovali tradície, zvyky a obyčaje
našich predkov
- pomoci pri stavaní mája v spolupráci
s MOS
- organizácii MDD pre deti z obce aj mimo obce, kde sme
im pripravili rôzne súťaže a aktivity zamerané na
záchranu života – Prvá pomoc, HIRO systém a súťaž v
hasičskej štafete a ich aktivita bola odmenená rôznymi

hračkami a sladkosťami
- aktívnych účastiach na územných a okrskových
hasičských súťažiach
- vo výpomoci pri polievaní futbalového ihriska
- zabezpečení Švošovskej zakáľačky
- ochrane života a majetku pri Obecnom Silvestrovskom
ohňostroji
- dobrovoľníckej činnosti pomoci obci, či už prácou alebo
materiálovým zabezpečením

Chcem poďakovať všetkým členom DHZ, ktorí obetujú
svoj voľný čas, krátia rodiny o svoju prítomnosť, aby mohli
slúžiť spoluobčanom a tak byť vzorom pre ďalšie generácie
s odkazom, že byť dobrý, ochotný, nápomocný a tvoriť
komunitu sa oplatí.
O rok sa znova zídeme!!
Anna Rošteková

Spoločenský život v obci
Plesová hudba sálou znie,
tanec je pri nej nádherné vyznanie.
Muži v oblekoch od stola vstávajú,
a ženy v krásnych šatách do tanca pozývajú.
Páry sa vznášajú v tóne valčíka,

pre všetkých to ľúbezná muzika.
Potom začne disco hrať
a sála začne burácať.
Všetci sa skvelo zabávajú,
keď na plese dobrú hudbu majú

.

Tak a máme tu začiatok roka a práve doň sme vykročili
tým správnym krokom, tanečným. Veď prečo aj nie?
Máme tu predsa plesovú sezónu! A ani u nás sme sa nedali
zahanbiť, na našu malú dedinku sa nám podarilo
zorganizovať až dva plesy.
Prvý, ktorý sa konal 26. januára 2019 Batôžkový ples
rodín, zorganizovali naši ešte stále akční seniori, alias
Jednota dôchodcov Slovenska v Švošove. Už samotný
názov napovedá, že niečo pod zub si so sebou priniesli
hostia sami a že sa ho mohli zúčastniť všetky vekové
kategórie a rodiny spolu. Miesta na plese sa síce nepodarilo
obsadiť všetky, ale o to lepšie si hostia zatancovali pri
super pesničkách DJ Ľuba Kútnika, zabavili sa pri
spoločenských hrách a súťažiach, pozhovárali sa s
priateľmi a tak strávili nádherný večer, na ktorý budú ešte
dlho spomínať.
Druhý ples v poradí, ktorý sa konal 9.2.2019 už ako
tradične po štvrtýkrát zorganizoval obecný úrad pod
názvom Reprezentačný ples obce Švošov. Každý rok ho
zaháji svojim príhovorom starosta obce Ing. Milan Široň,
po ktorom nasleduje otvárací tanec s jeho pani manželkou
a poslancami, ku ktorým sa po chvíľke pridajú aj ostatní
hostia plesu. Úvodným tanečným kolom, ako aj počas

celého večera, nás sprevádzala
hudba, ktorú nám
namixoval Jozef Bruk alias DJ Jožo. Medzi tým nám
pozvaný folklórny súbor Konôpka z Likavky spestril
svojou ľudovou hudbou a ľudovými pesničkami pár hodín
plesu.
Tombola a ples, všetci dobre vieme, že ples bez tomboly
sa nemôže zaobísť alebo lepšie povedané, aspoň by sa
nemal. Tak aj na tomto plese sme mali štedrých sponzorov
a nebolo ich málo, nemôžem všetkých menovať to by som
potrebovala ešte aspoň jednu stránku navyše, prezradím len
že sme mali 50 skvelých cien, na ktoré sa všetci veľmi
tešili. Veď kto by nechcel vyhrať a ešte k tomu prvé tri
ceny. 1.cena: práčka, 2.cena: televízor, 3.cena: WI-FI
Router. No a TOP cenou bol polystyrén 100 m². 
Všetkým
výhercom GRATULUJEME!
Takže ceny boli všetky rozdané, hostia sa môžu zabávať
ďalej. Medzi tým ich ešte prekvapíme pár súťažami, ďalej
sa hostia mohli odfotiť aj so svojimi priateľmi vo
fotobúdke s rôznymi komickými rekvizitami a energiu si
doplnili sladkým prekvapením v podobe chutného
koláčika. Hostia 4. Reprezentačného plesu obce Švošov sa
zabávali do skorých ranných hodín.
Tešíme sa na ďalšie plesové stretnutie!!!
.Janka Babalová

vtip na tento týždeň
- Ak nahneváš ženu, ospravedlň sa, že si ju nahneval. Ak nahnevá žena teba, ospravedlň sa, že si nahnevaný. ☻
- Chuck Norris dokáže urobiť z USA USB ☻ - Chuck Norris vydržal v non-stop bare do záverečnej ☻

Farské oznamy
11.2.2019 - 17.2.2019
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

11.2.2019
12.2.2019
13.2.2019
14.2.2019
15.2.2019
16.2.2019
17.2.2019

HRDOŠ, časopis

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej
Féria
Féria
Féria
Féria
Féria
6. nedeľa v období cez rok

18:00 Za Božie požehnanie pre vnúčatá
8:00 †Milan, 
†Anna 
†Ondrej
18:00 Za Božie požehnanie pre deti a vnúčatá
8:00 Za zdravie a pokoj v rodine
18:00 †Pavol
18:00 †Danka s rodinou
8:00Pro populo - Za veriacich farnosti Švošov
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