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10. výročie Cirkevnej základnej
školy s materskou školou sv. Matúša

10. ročník

Nový grafik
•••

Desať rokov v živote dieťaťa je veľa. Naučí sa toho dosť na to, aby

Po niekoľkoročnej

sa dokázalo začleniť do spoločnosti. Desať rokov prežitých v

prestávke sa chceme vrátiť

škole je dosť na to, aby sme mohli hodnotiť, chváliť, či haniť.

k tradícii vydávania

Trvalo mi dlho, kým som pochopila, aký zámer má so mnou Boh,

časopisu Hrdoš. Sme radi,

keď ma poslal na neznáme miesto, medzi neznámych ľudí a do

že aj s pomocou „mladšej

funkcie o ktorej som nemala ani poňatia. To všetko nebolo a nie je

krvi“. Toto číslo graficky

o mne, ale o Ňom. Poslal ma sem, aby som plnila Jeho vôľu, nie

pripravil Oliver Sidor, za

moju. Ja som chcela iba učiť. On však chcel odo mňa viac. A to
som skutočne nevedela o čom je funkcia riaditeľky školy. Dnes
už viem, a som vďačná Bohu, že ma počas 10 rokov viedol,
požehnával a dával potrebnú silu, aby sme spoločne zvládali

čo mu ďakujeme.
Redakcia

budovať dielo Jeho rúk. Mojím osobným mottom sa

To najdôležitejšie, bez koho by však škola nemohla

stali slová Matky Terezy: „Chcem byť ceruzkou,

existovať ste Vy – rodičia a Vaše deti. Vážim si

ktorou píše Boh.“ A myslím si a v pokore

každého z Vás, keď ste nám preukázali dôveru a

priznávam, že za 10 rokov vidno ovocie Božej lásky

prihlásili ste dieťa do našej školy. Poviete si, že iná

a požehnania.

tu nie je. Ale to, že je tu cirkevná škola, je zásluha

Škola za 10 rokov dostala novú tvár. Aby sa deti
v nej cítili ako doma, začali sme s rekonštrukciou
dolnej chodby. Triedy v MŠ a v ZŠ zakúpením
nového školského nábytku, výmenou podláh, tabúľ,
sanity, kobercov a maľovania sa zmenili takmer na
prostredie detskej izby. Dieťa sa vzdeláva v čistom a
zdravom prostredí. Novou počítačovou učebňou,
kde každý žiak má stále miesto a svoj počítač, sedí si
na

novej

stoličke

a

získava

informačno-

práve Vás rodičov. Keď som sem pred 10 rokmi
prišla, bolo to práve preto, že som mala veľkú túžbu
učiť na cirkevnej škole a bolo mi úplne jedno, kde to
bude. Žiť tak, ako ma učili a vychovávali rodičia, či
neskôr viedli priatelia a duchovní otcovia v súlade s
Božími zákonmi a pravdami viery a nebáť sa
odovzdávať to ďalej. Prepojiť rodinnú výchovu so
školskou. Vychovávať v jednote. To bola, je a bude
moja vízia cirkevnej školy.

komunikačné zručnosti. Prácou na interaktívnej

Počas 10 rokov otváralo dvere školy 334 žiakov.

tabuli žiaci získavajú nové vedomosti hravou

V materskej škole pôsobilo 6 pedagógov, v ZŠ ich

formou. V budúcom školskom roku ich budeme mať

bolo až 23, niektorí iba na skrátený úväzok.

až tri, čo je na takú malú školu naozaj luxus. Aj

Prevádzkových zamestnancov bolo 9. Všetkým patrí

v riaditeľni sa vymenil starý nábytok, položila sa

veľké poďakovanie za ich zodpovedný prístup

drevená podlaha. Z kabinetu sa stala nová pracovňa

k práci, ochotu pomôcť a priateľstvo.

pre ekonómku školy. V spolupráci s Obecným
úradom vo Švošove, zastúpeným Ing. Andrejom
Kostilnikom a zriaďovateľom školy Biskupský úrad
Spišská Kapitula sa opravili priestory WC, vymenili
sa staré okná za plastové. Exteriér školy sa dal tiež
do poriadku zateplením, novou fasádou a výmenou
strešnej krytiny.

V školskej jedálni sa doplnil

potrebný servis, náradie, mixér, nerezové stoly,
sporák. Zrekonštruovalo sa WC pre zamestnancov
v školskej kuchyni. V spolupráci s Farským úradom
vo Švošove sa vybudovalo detské ihrisko pre
materskú školu a zabezpečil sa kamerový systém.
Nie len zato, ale aj za financovanie iných záležitostí
patrí veľká

vďaka správcovi farnosti Petrovi

Olekšákovi. Hovorí sa: „V zdravom tele, zdravý
duch“, aby to platilo aj u nás, hodiny telesnej
výchovy sme spestrili novým športovým náčiním a
náradím.
To sú veci hmatateľné. Za nimi sa skrýva veľa
ochotných rúk. Nedá sa všetky vymenovať, mohla
by som na niekoho zabudnúť. Ale Pán Boh Vás
pozná po mene a verím, že Vás bohato za Vašu
ochotu, pomoc a chuť odmení.

Súčasťou školy je aj Rada školy. Všetkým členom
ďakujem za ich cenné rady a pomoc pri organizácií
školy a plánovaní.
Život v škole nie je iba o výchovno-vzdelávacom
procese, ale aj o rôznych aktivitách. Svoj talent mali
možnosť deti a žiaci rozvíjať v ZUŠ a tiež formou
záujmových

krúžkov.

Reprezentáciou

školy

v súťažiach získali mnohí žiaci a aj deti z MŠ
diplomy a vecné ceny umiestnením v okresnom,
krajskom

a

celoslovenskom

kole.

V

rámci

kultúrnych programov, osláv a slávenia sviatkov
sme pripravovali: duchovné obnovy na prikázané
sviatky a sviatok patróna školy sv. Matúša; program
k Úcte starším pre starých rodičov; sviatok sv.
Mikuláša,
Vianočnom

Adventnú akadémiu,
stromčeku,

Posedenie pri

Novoročné

posedenie

s rodičmi, Školský ples, Karneval, Veľkonočnú
burzu, Deň matiek a otcov, Deň detí – Noc v škole,
výlety na konci šk. roka, prázdninovú školu.
Za všetko a za všetkých ďakujem Bohu. Sme si
navzájom veľkým darom. Nech nás Pán Boh aj
naďalej sprevádza svojim požehnaním.
PaedDr. Daniela Povalová riaditeľka školy

Obecný úrad Švošov, Farský úrad Švošov, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Matúša
vo Švošove Vás pozývajú na slávenie DŇA ŠVOŠOVA 2014, ktorým si chceme pripomenúť a poďakovať za
20. výročie posviacky Kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Švošove, 20. výročie novej železničnej stanice
v obci, 10. výročie založenia Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Matúša, 70. výročie
nedožitých narodenín rodáka kňaza Janka Magu s nasledujúcim programom:
NEDEĽA 14. september 2014

PONDELOK 15. september 2014

(ihrisko pri základnej škole, v prípade zlého počasia v Kultúrnom dome)

(v Kostole Sedembolestnej Panny Márie)

12.00 – príhovor starostu obce, administrátora
farnosti, riaditeľky školy, hostí
12.30 – akadémia
14.00 – podávanie obeda

10.00 – akadémia na počesť Sedembolestnej Panny
Márie
10.30 – slávnostná sv. omša, na ktorej sa zúčastní
aj starosta obce a obecné zastupiteľstvo. Na záver
sv. omše starosta obce udelí prof. Tadeuszovi
Zasepovi čestné občianstvo obce Švošov.

15.00 – vystúpenie folklórneho súboru LIPTOV
16.30 – ľudová veselica (do 02.00)
17.30 – švošovské tradície
________________________________________________________________________________________________
Obecný športový klub Švošov
Futbalový oddiel
Vo futbalovej sezóne 2013/2014 sa naším tímom

Stolnotenisový oddiel

celkom darilo a svoje súťaže vyhrali. Muži vyhrali

V septembri prebehne vylosovanie

I. triedu oblastného majstrovstva LFZ a tým získali

stolnotenisových súťaží a vedenie oddielu uvažuje

možnosť postúpiť do V. ligy SsFZ. Dorastenci

o prihlásení dvoch mužstiev do okresných súťaží.

vyhrali I. A triedu oblastného majstrovstva. Na

(7.liga príp. 9.liga)

potvrdenie celkového víťaza LFZ hrali ešte baráž
o postup do IV. ligy SsFZ s tímom Kvačian, ktorá
bola úspešná. Vedenie klubu sa však rozhodlo ich
do vyššej súťaže neprihlásiť.

Hokejbalový oddiel
V júli sa zúčastnil hokejbalového turnaja
v Liptovskej Lúžnej, kde sme obsadili pekné
2. miesto a nad naše sily bolo len mužstvo

V súťažiach sme získali aj ocenenia najlepších

z Baničného. Zároveň oddiel usporiadal 27. júla

strelcov a tzv. „Zlaté kopačky“ získali v doraste Kiko

letný uličný turnaj. Viťazom sa stala časť Nad

Marcoň v mužstve dospelých Miro Zrník. Ten už

Brehmi .

medzičasom nie je v našich radoch a požiadal
vedenie klubu o možnosť prestupu do rodných
Stankovian.

Turistický oddiel
Svoju činnosť naďalej rozvíja aj turistický oddiel, či
sú to už pravidelné akcie ako „Silvestrovský výstup

Momentálne mužstvo dospelých už odohralo dve

na Hrdoš“ alebo „Výstup na Švošovské hole“.

kolá v V. lige. Žiaľ, zatiaľ bez bodového zisku.

Pripravuje úpravu chodníka na Hrdoš a iné akcie.

V prvom kole sme hrali na pôde Oravskej Jasenice,
kde sme prehrali 3:1. V domácom prostredí sme
privítali Fomat Martin B, ktorému sme podľahli 2:4.
Jediným strelcom nášho mužstva je zatiaľ Jakub
Roštek. Novým trénerom dorastu bude Ivan Roštek,
ktorý prestúpil od žiakov ku svojím staronovým
zverencom.

Aktuálne
Búrku a veternú smršť nevydržala strecha na
šatniach futbalového štadióna a k tomu sa pridal
i zásah bleskom do elektrorozvodov tejto budovy,
preto prosím členov oddielov a všetkých
priaznivcov športu o pomoc pri odstraňovaní
následkov tejto kalamity.

Ľudovít Švihorík

Program bohoslužieb vo farnosti Švošov
dátum

dnes slávime

svätá omša

úmysel sv. omše

Iný program
1. ohlášky: A. Marčeková - L. Hamza

31.08.2014

NE 22. cezročná nedeľa

8.00

za veriacich

01.09.2014

PO

8.00

+ kňazi

02.09.2014

UT Začiatok školského roka

8.00

+ Alojz

03.09.2014

ST Sv. Gregora Veľ., páp. a uč. Cirkvi, spom.

18.00

za duše v očistci

8.00 - pre deti

ZBP pre rodinu

18.00 - pre mládež

za požehnnaie rodiny

04.09.2014

ŠTV

05.09.2014

PIA Prvý piatok v mesiaci (8.00 - chorí)

06.09.2014

SO

18.00

za členov ruž. bratstva

07.09.2014

NE 23. cezročná nedeľa

8.00

za veriacich

08.09.2014

PO Narodenie Panny Márie, sviatok

8.00

ZBP pre rodinu

09.09.2014

UT

8.00

+ rodičia Zverecovci

10.09.2014

ST

18.00

ZBP pre Jaroslava (50)

11.09.2014

ŠTV

8.00 - pre deti

ZBP pre Mareka a Ľudmilu

12.09.2014

PIA Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľ. spom.

18.00 - pre mládež

ZBP pre rod. Dvoršťákovú

13.09.2014

SO Sv. Jána Zlatoúst., bis. a uč. Cirkvi, spom.

8.00

+ Anna, Alžbeta a Anna

sviatosť zmierenia pre mládež a deti 16.00 - 17.45

08.00 - 17.45 adorácia - celodenná poklona,
18.45 - upratovanie 8. skupina

2. ohlášky: A. Marčeková - L. Hamza

16.30 adorácia
8.30 - umývanie okien (9. a 10. skupina),
9.30 upratovanie kostola (1. skupina).
Sviatosť zmierenia pred odpustom 14.00 - 16.00
12.00 - začína program DŇA ŠVOŠOVA

14.09.2014

NE Povýšenie svätého kríža, sviatok

8.00

za veriacich

1. ohlášky: Lucia Pukajová - Gašper,
3. ohlášky: A. Marčeková - L. Hamza

15.09.2014

PO Sedembolestnej Panny Márie, odpust

10.30

za veriacich

16.09.2014

UT

8.00

ZBP pre rodinu Bražinovú

17.09.2014

ST

18.00

+ rodičia

18.09.2014

ŠTV

8.00 - pre deti

ZBP (45 rokov manželstva)

19.09.2014

PIA

18.00 - pre mládež

+ Mária a Marián

20.09.2014

SO

16.00 + sobáš

za ženícha a nevestu

21.09.2014

NE 25. cezročná nedeľa

8.00

za veriacich

22.09.2014

PO

8.00

+ Ľudovít a rodičia

23.09.2014

UT Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spom.

8.00

+ Mária a Anna

24.09.2014

ST

18.00

+ Helena a Ferdinand

8.00 - pre deti

+ rodičia a brat

18.00 - pre mládež

+ Zdenka

15.00 + sobáš

za ženícha a nevestu

8.00

za veriacich

Sv. Kornélia, páp., a Cypriána, bis., muč.,
spom.

Sv. Ondreja Kima Taegona, a spol., muč.,
spomienka

25.09.2014

ŠTV 20. výročie posviacky nášho chrámu, sviatok

26.09.2014

PIA

27.09.2014

SO Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spom.

28.09.2014

NE 26. cezročná nedeľa

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 2. skupina

MESAČNÁ ZBIERKA, zvonček bude pre DKÚ
2. a 3. ohlášky: Lucia Pukajová - Gašper

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 3. skupina
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