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Desa rokov
od posviacky kostola
Rok 1994 bol v dejinách našej obce, rokom ve¾mi významným. V apríli
1994 bola uvedená do prevádzky nová železnièná stanica a skolaudovaná
prevádzková budova, v ktorej sú v spodnej èasti priestory urèené pre
hasièov a ich techniku a vo vrchnej èasti priestory pre podnikate¾skú
èinnos, ako aj na schôdzkovú èinnos spoloèenských organizácií.
Obe tieto stavby zlepšili každodenný život našich obèanov. Veï mnohí
z nás si pamätajú èasy, kedy sme na železniènú zastávku museli prejs
kilometer v èase i neèase. Cesta na vlak trvala cca 20 minút. Teraz máme
stanicu priamo v obci. Jej priblíženie k obce vedia najviac oceni starší a
chorí obyvatelia nielen Švošova ale i neïalekej Hubovej.
V roku 1994 sa náš život nezlepšil len po stránke praktickej ale aj po
stránke duchovnej. 25. septembra 1994 bol spišským biskupom Mons.
Františkom Tondrom posvätený kostol SEDEMBOLESTNEJ PANNY
MÁRIE. Bola to historická udalos pre všetkých obèanov našej obce ako
aj farnosti Hubová. Tejto slávnostnej chvíli predchádzalo 18 mesiacov
práce a obiet. Len s pomocou Božou a našich pracovitých ¾udí, sme toto
krásne dielo za tak krátky èas mohli postavi.
Desiate výroèie týchto udalostí chceme dòa 25. 9. 2004 oslávi:
o 10.30 slávnostnou sv. omšou, o 14.00 hrami a súøažami detí a o 18.oo
¼UDOVOU VESELICOU v Kultúrnom dome.
Jana Široòová
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Postavili sme prevádzkovú budovu, železniènú stanicu,
kostol. Rekonštrukciou prechádzajú naše domy, tešíme sa
aj z novostavieb v obci. Ktosi mi povedal, že asi švošovci
kradnú, keï je tu tak ve¾mi videiteåný rast a rozvoj. My
však vieme, že je to dôkaz pracovitosti a umnosti
jednoduchých ¾udí.
V obci vznikla Cirkevná základná škola s materskou
školou sv. Matúša vo Švošove. V èase, keï v štáte zanikajú
malotriedne školy a v rámci reformy školstva majú by
podporované centrálne školy, podarilo sa zachráni v obci
základnú školu. Predpokladáme, že toto rozhodnutie bolo
prorocké a bude prínosom pre obèanov a veriacich
Švošova.

Masovokomunikaèné prostriedky urobili zo sveta ve¾kú
dedinu. Takmer v priamom prenose môžeme sledova
ve¾ké udalosti, ale aj tragédie vo svete. Chceme využi
tento výdobytok doby a da vedie o sebe. Zriadili sme
internetovú stránku www.svosov.sk, kde sú zverejnené
informácie o obci, farnosti, Hrdoši, ale aj o osobnostiach
našej obce a farnosti. Na stránke môžete nájs aj ve¾a
fotografií, ktoré priblížia neznámym a vzdialeným
z domova atmosféru Švošova. Naši chlapi, ktorí odišli za
prácou do sveta, majú prístup k interenetu, stránku už
poznajú a ve¾mi sa potešili, že Švošov je na webe.
Nastávajúce slávnosté dni prežime vo vïaènosti Bohu za
jeho priazeò, vedenie a požehnanie.
Peter Olekšák

Predstavujeme
Cirkevnú základnú školu s materskou školou
sv. Matúša vo Švošove
Personál ZŠ s MŠ sv. Matúša
Riadite¾ka: Mgr. Daniela Faltinová
Ekonómka: Anna Bražinová
Uèite¾ka prvákov: Mgr. Daniela Faltinová
Uèite¾ka druhákov: Mgr. Silvia Lilge
Uèite¾ka tretiakov: Gabriela Janovcová
Uèite¾ka štvrtákov: Lýdia Žihlavníková
Uèite¾ka náboženskej výchovy: Mgr. Eva Beretová
Vychovávate¾ka: Daniela Horáriková
Uèite¾ka predškolákov: O¾ga Stuchlíková
Uèite¾ka predškolákov: Eva Škutová
Vedúca školskej jedálne: Zuzana Lacková
Kuchárka: Beáta Pukajová
Pomocná kuchárka: Mária Drdáková
Školník: Jaroslav Prídavok
Upratovaèka: Veronika Lukáèová

Vzdelávacie poukazy môžu
otvori cestu k internetu a
poèítaèom vo Švošove
Ministerstvo školstva zavádza v tomto školskom
roku 2004/2005 po prvý krát vzdelávacie poukazy
na mimoškolskú èinnos. Tento poukaz dostane
každý žiak základnej a strednej školy a môže ho
odovzda hociktorej škole, ktorá mu ponúka
možnos rozvíja svoje schopnosti. V našej škole sv.
Matúša môžeš využi a pracova na svojom talente
vo výtvarnom krúžku, v taneènom krúžku, alebo ak
si chceš „láma jazýèek“, prihlás sa na anglický jazyk
a samozrejme, že aj „svet poèítaèov“ je tu pre vás.
Sme tu pre všetkých, teda aj pre tie deti a
stredoškolskú mládež, ktorí navštevujú ZŠ a SŠ
v ¼ubochni, v Ružomberku, alebo kdeko¾vek inde.
Mgr. Daniela Faltinová

Rozhovor s riadite¾kou
Riadite¾ka: Mgr. Daniela Faltinová
Narodená: 20. decembra 1978 v Krompachoch
Vyštudovala: Pedagogickú fakultu PU, odbor uèite¾stvo pre 1.
stupeò
Zá¾uby: práca s demi, knihy, príroda
Ob¾úbený film: klasické slovenské a èeské rozprávky
Kniha, ktorú teraz èítate: momentálne nemám èas na èítanie
ob¾úbenej literatúry, venujem sa zákonom a vyhláškam
Odkia¾ pochádzate? Predstavte nám svoje rodné mesto.
Pochádzam z malého mesteèka Spišské Podhradie, ktoré leží v
Hornádskej kotline medzi Spišskou Kapitulou a Spišským
hradom. Má bohatú históriu. Poèet obyvate¾ov: 3 800.
Kde ste doteraz pôsobili?
Svoju pedagogickú èinnos som zaèala zastupovaním na
plnoorganizovanej ZŠ v Spišskom Podhradí, kde som štyri
mesiace uèila štvrtákov. Ïalších šes rokov som pôsobila na
malotriednej ZŠ v Studenci (filiálka farnosti Spišské Podhradie).
Uèila som spojené roèníky 1. a 2. roèník , 1.a 3. roèník a
samostatné 1., 2., a 3. roèník.
Ste prvou riadite¾kou cirkevnej školy vo Švošove. Vaše
miesto bolo obsadené výberovým konaním?
Riadením Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Matúša ma poveril spišský biskup Mons.
prof. František Tondra do riadneho výberového konania, ktoré sa má uskutoèni do šiestich mesiacov.
Kto je zriaïovate¾om školy?
Zriaïovate¾om školy je Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Spišské Podhradie.
Ako je to s obecnou budovou, v ktorej sídli škola?
Obecný úrad Švošov na základe nájomnej zmluvy prenajal budovu školy a školskej jedálne
zriaïovate¾ovi.
Vaše plány so školou do budúcnosti:
„Tým, èo nám boli zverení, chceme pomôc, aby sa ich život vydaril, chceme ich privies k živej viere
v Boha, ktorý nám v Ježišovi Kristovi ukázal cestu.“ Vedení vierou a nádejou v spolupráci s farským
úradom a obcou chceme každého prija s úctou a láskou. Cez kresanské hodnoty uèi rozvíja svoje
schopnosti, zruènosti, záujmy, prija svoje dary aj limity. Uèi sa ži v spoloèenstve a prispie k atmosfére
spoloèného rastu. „Vychovávame všetkým, èím sme a èo robíme.“ Budeme sa snaži zabezpeèi dobrú
kresanskú výchovu, kvalitné vzdelávanie, bohatú a pestrú záujmovú èinnos. V rámci projektu Infovek
zavádzanie y využívanie informaèných a komunikaèných technológií nie len vo
výchovno-vzdelávacom procese, ale aj pre širokú verejnos. Pomoc žiakom so
špecifickými potrebami, zapája sa do kultúrno-spoloèenských podujatí v obci,
rozvíja náboženskú a duchovnú èinnos a spoluprácu s rodièmi detí a
verejnosou.
Bude na tejto škole realizovaná iniciatíva „otvorená škola? Ak áno
ako?
Chceme „otvori dvere poèítaèom“ v budove školy a sprístupni ich širokej
verejnosti. V pracovných dòoch (pondelok-piatok) v èase od 13.00 17.00
v poèítaèovej miestnosti na 1. poschodí CZŠ s MŠ sv. Matúša za symbolický
poplatok.
Zhovárala sa Soòa Hamzová

Internet a poèítaèe pre žiakov, študentov
a širokú verejnos
V pracovných dòoch (pondelok - piatok) vždy od 13.00 17.00
v poèítaèovej miestnosti na 1. poschodí ZŠ s MŠ sv. Matúša vo Švošove. Pre
žiakov, ktorí odovzdali škole vzdelávací poukaz, bude každodenný vstup za
symbolický poplatok 10,- Sk/deò. Pre ostatných 10,- Sk za hodinu práce
s poèítaèom, alebo 1,- Sk za minútu pripojenia do internetu.
Mgr. Daniela Faltinová

FUTBALOVÁ SEZÓNA
2003/2004
OÈAMI TRÉNERA
JOZEFA BRAŽINU...
Stránku pripravil Michal Kulich

Naše ,,A“ mužstvo už nieko¾ko rokov patrí medzi stálych
úèastníkov najvyššej oblastnej súaži vo futbale. Ani tento rok
sme sa v konkurencii štrnástich mužstiev nestratili. Napriek
tomu, že náš káder je pomerne mladý a poèas sezóny sa nám
nevyhli viaceré zranenia, vždy sme bojovali o popredné miesta
v tabu¾ke. Taktiež nás ve¾mi teší tá skutoènos, že väèšina
hráèov sú naši odchovanci. Nie tak ako je to v niektorých
lepšie finanène zabezpeèených mužstvách, kde po strate
sponzora ¾ahko môže dôjs k rozpadu celého mužstva. Ak sa
funkcionárom TJ Švošov i v budúcich roèníkoch podarí
pokry výdavky spojené s fungovaním mužstva, myslím, že o
budúcnos švošovského futbalu sa nemusíme obáva. A možno
už v ïalšom roèníku 2004/2005 budeme útoèi na tú najvyššiu
pozíciu...
Tabu¾ka pred posledným kolom súaže
1. L.Štiavnica
2. Ludrová
3. Kvaèany
4. ŠVOŠOV
5. L.Lúžna
6. Likavka
7. Lúèky
8. Stankovany
9. Vlachy
10. V.Dubová
11. L.Sliaèe
12. Beòadiková
13. Bobrovec
14 Hubová

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

18
15
14
13
12
11
8
10
9
9
9
8
7
6

5
3
5
3
3
4
8
2
4
3
2
3
4
3

2
7
6
9
10
10
9
13
12
13
14
14
14
16

63:28
62:38
45:24
59:43
56:34
41:41
30:37
30:40
40:53
49:68
41:38
31:53
31:57
34:58

59
48
47
42
39
37
32
32
31
30
29
27
25
21

Na fotografiách vpravo sú mladí švošovskí futbalisti so so svojimi trénermi.
Fotografie dole a v¾avo sú z otvorenia CZŠ s MŠ vo Švošove.

