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Švábovčan
Pre obyvateľov a priateľov obce Švábovce

Deň obce 2020

Vážení občania,

   prvý polrok roku 2020 je iný ako roky predošlé. Máme tu pandémiu COVID 19 a s ňou vyhlásenie 
mimoriadneho stavu a stavu núdze. Zatiaľ sme to nezažili v našom živote. Všetko nasvedčuje tomu, 
že je to daň za pokrok a nedodržiavanie prírodných pravidiel. A vyzerá to tak, že takéto situácie sa 
môžu častejšie opakovať. My ľudia sme však nepoučiteľní a budeme sa musieť s týmto extrémom 
naučiť žiť, či už s pandémiou, alebo s extrémnym počasím. 
   Táto pandémia sa dotkla aj našej obce, život akoby zastal, nestretávali sme sa s priateľmi ani            
s rodinou. Na Obecnom úrade sme prijali taktiež opatrenia - upravili sme celý režim fungovania 
úradu, viac sme využívali elektronické vymoženosti, čo nás aj posunulo dopredu pri vybavovaní 
stránok, boli sme nútení zrušiť všetky akcie, takže ani Deň obce nebude. Pri takejto veľkej akcii 
zabezpečiť dodržiavanie všetkých ochranných opatrení by bolo veľmi náročné.
   Chcem sa úprimne poďakovať všetkým obyvateľom obce, že boli dôslední a zodpovední pri 
dodržiavaní všetkých nariadení hlavného hygienika. Veď hneď na druhý deň sme všetci  začali 
chodiť s rúškami. A možno aj preto, že sme boli zodpovední nemali sme doteraz ani jeden prípad 
výskytu tejto choroby. Ďakujem aj naším členom DHZ, že boli nápomocní pri riešení krízovej 
situácie, keď roznášali stravu v karanténnom zariadení v Poprade. Verím, že sa onedlho všetko  vráti 
späť do starých, ale vylepšených koľají o skúseností čo sme získali počas pandémie a naša obec bude 
bez problémov ďalej napredovať. Verím, že na GruľaFeste sa stretneme.

Ing. Ján Mlynár, starosta obce



   Pani Mária sa nerada vracia k spomienkam, radšej myslí pozitívne a aj súčasnú 
situáciu berie pokorne. Zažila už veľa ťažkých chvíľ v živote. Vo svojom veku má 
obdivuhodnú pamäť. Prezradila o sebe, že sa v prednese poézie umiestňovala na 
prvých miestach a hrávala v divadelných predstaveniach. 

   V čase prísnych hygienických opatrení a výstrah pred šíriacim sa vírusom,       
v čase karantén a nepríjemných správ, v čase obmedzenia kontaktu                         
s rodinami, priateľmi, a to i pri významných životných jubileách, práve               
v tomto čase, presne 18. marca sa krásneho jubilea, 95 rokov, dožila naša 
najstaršia občianka Mária Korenková. Zablahoželať a pozdraviť ju prišiel aj 
starosta obce Ing. Ján Mlynár. 

   Jubilantke prajeme, aby jej zdravie, úsmev na tvári a optimistický pohľad na 
život vydržali čo najdlhšie.
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Blahoželáme

20. júna sa dožila 95 rokov aj Emília 
Slavkovská. Hoci už dlhšie v našej obci 
nežije, je stále našou občiankov. Prajeme 
jej, aby sa v spomienkach vracala len k 
tým príjemným zážitkom, veľa zdravia, 
pokoja a úsmev na tvári. Pamätáme si na 
Vás, ste pre nás naša pani kuchárka zo 
školy.

 sme dokončili stavebné úpravy v novej počítačovej učebni, fyzikálnej 
 

V škole 
učebni, chemickej učebni, stolárskej a zámočníckej dielni. Zrekonštruované učebne 
spája chodba, ktorej oprava nemohla byť zahrnutá do projektu. Keďže bolo 
potrebné chodbu opraviť, opravu realizovala obec svojpomocne, z rozpočtu obce.    
S odbornými prácami pomohla firma, ktorá realizovala rekonštrukciu učební. 
Vedľajší priestor, ktorý nebol využívaný, bol prestavaný na sklad pre potreby školy. 
Zostáva ešte učebne vybaviť učebnými pomôckami a nábytkom, čo by sa malo 
stihnúť do začiatku nového školského roku. Výstavba odborných učební v ZŠ s MŠ je 
ďalšia výrazná akcia, ktorú obec zrealizovala aby zvýšila kredit školy a záujem o ňu.

Stihli sme

   25. januára sa v našej dedinke Švábovčania, ale aj známi a priatelia z okolia, 
zabávali na Hudobná skupina Montana Band hrala do 18. plese Švábovčanov. 
skorých ranných hodín plesajúcim a mnohým z nich sa nechcelo odísť domov. Celú 
noc sa o zábavu starali aj sólisti kozáckeho chóru Volnij Don. No a samozrejme, ako 
to už na plese býva, aj tohto roku sme mali bohatú tombolu. Po polnoci sa začalo 
žrebovať a ceny potešili mnohých. Za bohatú tombolu ďakujeme všetkým 
sponzorom a všetkým, ktorí podali pomocnú ruku pri organizovaní tejto super akcie. 

   20. júna sa dožila 95 rokov aj 
Emília Slavkovská. Hoci už 
dlhšie v našej obci nežije, je stále 
našou občiankou. Prajeme jej, 
aby sa v spomienkach vracala len 
k tým príjemným zážitkom, veľa 
zdravia, pokoja a úsmev na tvári. 
Pamätáme si na Vás, ste pre nás 
naša pani kuchárka zo školy.

Mária Korenková

   Pokračujeme na príprave . Krajský pamiatkový úrad  IBV Sad
Prešov si vyhradil realizovať v sade archeologický prieskum      
z dôvodu zahrnutia územia do stredovekého osídlenia a obec 
musí zabezpečiť archeológa na túto činnosť. 
  Verejné obstarávanie na výstavbu sieti je už ukončené               
a víťazom sa stala spoločnosti MIGI, spol. s r.o., ktorá má  
skúsenosti s budovaním takýchto stavieb. Práce budú 
pokračovať v dvoch etapách. V prvej etape sa vybudujú 
inžinierske siete - do konca októbra 2020. Druhá etapa bude 
realizovaná na budúci rok a vybudujú sa v nej cesty a chodníky - 
do konca júna 2021. Dali sme dopracovať prenosné dopravné 
značenie, dopravné značenie v rámci lokality, prechody pre 
chodcov a i. Ak všetko dobre dopadne a Krajský pamiatkový 
úrad nebude proti, tak koncom augusta 2021 sa môže vypísať 
verejno-obchodná súťaž na predaj voľných pozemkov.

   Aj naďalej pokračujeme v rokovaní s majiteľmi 
pozemkov o majetkoprávnom vysporiadaní komunikácie 
na Bani. K podanému projektu, na získanie nenávratných 
finančných prostriedkov z operačného programu Ľudské 
zdroje vo výške 700 tisíc €, určených na rekonštrukciu 
miestnych komunikácii na Bani a v rómskej osade, obec 
dostala z MV SR oznámenie, že z dôvodu veľkého počtu 
žiadostí bude vyhodnotenie, či sme uspeli, až koncom 
júna 2020. V súčasnosti prebieha kontrola žiadostí. 
Požiadavky kontroly obec splnila a zaslala ich na 
Ministerstvo vnútra SR. Švábovce majú šancu finančné 
prostriedky získať. V prípade neposkytnutia finančných 
prostriedkov z EÚ fondov, obec zrekonštruuje cestné 
komunikácie na Bani z vlastných prostriedkov.

Vrtochy počasia spôsobili, že výstavba sa prerušila. Obec vykonala výkopové práce. multifunkčného ihriska 
Terén je premočený, keď vyschne, so stavbou sa bude pokračovať. Práce by mali byť ukončené o dva mesiace.    
Po dokončení bude na rade vonkajší fitnes.

Pokracujeme
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   Nadácia SPP vyhradila finančné prostriedky, ktoré sú určené na podporu verejnoprospešných projektov s cieľom skvalitniť 
život v obciach a v mestách. Vybrané projekty môžu získať finančnú podporu v hodnote až 2000 eur. Obec Švábovce sa 
rozhodla zúčastniť výzvy a zaslala projekt s názvom . Projekt je „Realizácia vonkajšieho fitnes v areáli futbalového ihriska“
určený pre širokú verejnosť občanov, pre všetkých, ktorí majú chuť zacvičiť si a urobiť niečo pre svoje zdravie. Vonkajší fitnes 
pozostáva zo 6 stanovísk - beh, rebrík , bradlá, orbitrek, kyvadlo          
a twister. Zariadenia majú slúžiť na komplexné precvičenie celého 
tela, zvýšenie pohyblivosti končatín a zlepšenie koordinácie                 
a rovnováhy. Cvičenie na strojoch podporuje aj zvýšenie kapacity 
srdca, pľúc a zlepšenie hybnosti kĺbov. 
   Náš projekt bol úspešný a získali sme dotáciu  vo výške 900 €  na 
vonkajší fitnes. Ostatné financie pôjdu z obecného rozpočtu. 
Pohybom na čerstvom vzduchu podporíme zdravý životný štýl             
a utužovanie vzťahov medzi občanmi. Rozšíria sa aj tréningové 
možností futbalového klubu a detí v rámci telesnej výchov. Podporí sa 
tak aj zmysluplné trávenie voľného času a posilnenie organizmu 
pobytom na čerstvom vzduchu. 

Zrealizujeme

WIFI - V obci plánujeme zaviesť wifi 
na verejných priestranstvách. Ak to 
technické podmienky dovolia, tak     
v ZŠ s MŠ, v Rómskej osade, na 
Bani, v Obecnom klube, na Úsvite, 
na námestíčku, na futbalovom 
ihrisku. Realizátor si preveruje 
všetky podmienky a ďalšie technické 
zabezpečenia. Obec je rozsiahla, 
p r e t o  b u d e  m u s i e ť  b y ť  v i a c 
prístupových bodov (viac bodov 
napojenia). 

Prosím venujme väčšiu pozornosť 
s e p a r o v a n i u  k o m u n á l n e h o 
odpadu! Vyvážajú sa iba tie nádoby, 
ktoré sú vo vlastníctve firmy 
Brantner. Vrecia s komunálnym 
o d p a d o m s a  n e b u d ú v y v á ž a ť 
(maximálne jedno, aj to len občas). 
Domácnosti, ktoré chcú ďalšiu 
nádobu na KO môžu o ňu požiadať 
na Obecnom úrade. 

Firma Charon ukončila prenájom 
Domu smútku a správcu cintorína vo 
Švábovciach. Novým nájomcom sa 
stala firma Pohrebné a kamenárske 
služby Paciga s.r.o. zo Spišskej Belej, 
ktorá robí správu cintorína aj v iných 
obciach a má skúseností. Postará sa      
o všetky náležitosti spojené s dôstojnou 
rozlúčkou. Pre spokojnosť ľudí otvára 
novú prevádzku v Poprade, aby bola 
bližšie pri vybavovaní pohrebov            
k  ľ u ďo m .  A d r e s a  p r e v á d z k y : 
Priemyselný obvod-západ, Partizánska 
93, Poprad tel.: 0903  596  364.

BAŇA - V zimnom období vznikli 
problémy zo  zabezpečením 
posypu cesty na Bani. Boli na to 
určení pracovníci z aktivačných 
služieb, ktorí bývajú na Bani. Mali 
posypávať v skorých ranných 
hodinách. No posyp nebol vždy 
vykonaný dôsledne, preto sa stalo, 
že prvé autá mali problémy. 
Pracovníci boli ihneď telefonicky 
vyzvaní aby cestu posypali, ak sa 
tak nestalo, na miesto boli vyslaní 
iní pracovníci. Dúfame, že sa to už 
nebude opakovať.

KLUB ŠVÁBOVČANOV - Po troch 
mesiacoch chceme pokračovať           
v aktivitách, ktoré máme v programe. 
Výlet, pomoc pri obecných akciách, 
pri úprave a zveľaďovaní našej obce. 
Stretávame sa každý pondelok           
v letných mesiacoch o 18.00 hod.,     
v zimných o 17.00 hod. na OcÚ 1. 
poschodie.

KTV - V 10. čísle Švabovčana 
s m e  v á s  i n f o r m o v a l i                  
o možnosti znovuobnovenia 
obecnej televízie. Televíznu 
sieť odkúpila firma SINET 
Telecom s.r.o. V obci už  zopár 
televíznych staníc ide, no zatiaľ 
to nie je dostačujúce. 

KNIŽNICA - otvorená každý 
pondelok od 16.30 do 19.00 hod.

   Ani sme si neuvedomili, ako veľmi rýchlo prešli roky od príchodu pána štyri 
farára Majerčáka medzi nás Švábovčanov.
   Už sme si na neho zvykli, vybudovali vzťahy, aj on sám sa tu udomácnil. To všetko 
končí a zároveň začína niečo nové. Pán farár Majerčák odchádza na nové 
pôsobisko. Aj touto cestou sa s ním chceme rozlúčiť. Veríme, že mu bolo s nami 
dobre, že sa u nás dobre cítil. Nech ho teší a povzbudzuje to, že necháva za sebou 
nielen duchovné hodnoty, ale aj zveľadenie cirkevného majetku. 
   Pán farár Majerčák, ďakujeme Vám za milé a povzbudivé slová, slová potešenia, 
za múdrosť, úprimnosť, ľudský prístup, dôvernosť, ďakujeme za začatie prác na 
obnove našej historickej pamiatky Kostola Krista Kráľa, za rekonštrukciu 
domčeka pod kostolom. Za to všetko a mnoho iného Vám patrí veľká vďaka. Stavať 
a obnovovať v ľudských srdciach dokáže len človek, kňaz oddaný svojej práci, 
akým ste nepochybne aj Vy. Vaše kňazské povolanie je náročné, ale i krásne.
   Je  čas rozlúčiť sa. Prajeme Vám, aby ste bol ako strom zasadený pri vode, na čas 
prinášal ovocie a všetko čo budete robiť nech sa Vám vydarí, nech máte okolo seba 
ľudí, ktorí budú mať otvorené srdcia pre Vaše slová.

Krátke správy

Švábovčania
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Svätá omša v Betleheme
Jaskyňa pastierov

   O činnosti mladých hasičov nám porozprávala Júlia Korenková, pokladník DHZ 
Švábovce: „Ja som začala učiť v oboch škôlkach hasičský krúžok, ale prišla do 
toho korona. V pláne máme zúčastniť sa aj súťaží, no nemáme na to dostatok 
žiakov. Potrebujeme minimálne päť až desať členov, takže uvidíme, koľko žiakov 
sa v budúcom školskom roku prihlási na hasičský krúžok. Chceme založiť aj 
dorast.”

   V minulom roku sa sformovalo nové vedenie Dobrovoľného hasičského zboru 
(DHZ) v obci Švábovce. Rozhodli sme sa osloviť niektorých členov, aby nám 
porozprávali o činnosti DHZ a plánoch do budúcna.
   Hlavnou činnosťou DHZ sú zásahy v našej obci, o ktorých nám porozprával člen 
DHZ Vladimír Korenko st.: „Pri zásahoch musia byť minimálne traja hasiči. 
Disponujeme výbavou pre ôsmich členov zboru, takže sme bojaschopní. Chýbajú 
nám však noví členovia. Spĺňame síce limit 10 pohotovostných členov, nakoľko 
sme zaradení v skupine B, ale stále je nás málo.”
   Naši hasiči v marci a v máji museli absolvovať až päť výjazdov k požiarom suchej 
trávy, pritom starosta obce osobne aj prostredníctvom obecného rozhlasu 
upozorňoval na zvýšené riziko vzniku požiarov v dôsledku sucha. „Prvýkrát 
horelo smetisko pod Baňou, druhýkrát v blízkosti železničnej trate, takže je 
možné, že tráva sa podpálila od koľajníc. Tretíkrát horelo staré smetisko 
smerom na Baňu, medzitým horelo aj na lúke za Dolinkou a poslednýkrát nám 
horelo pri Rómskej osade, kde išlo o úmyselné zapálenie. Väčšinou sme 
spolupracovali s hasičmi z Popradu,” hovorí veliteľ DHZ Jozef Slavkovský.

   Medzi ďalšie činnosti DHZ patrí pomoc obci pri organizácii rôznych kultúrnych 
podujatí a súťaží ako napríklad Deň obce, Deň hasičov alebo Stavanie mája. Naši 
hasiči sa plánujú zúčastniť rôznych súťaží a organizovať výlety, aby prilákali 
nových členov, ak to situácia s COVID-19 dovolí.
   Taktiež je v pláne zakúpenie novej techniky z dotačných zdrojov, oprava Nissanu 
na rýchle zásahové vozidlo s lepším terénnym dojazdom a rekonštrukcia interiéru 
požiarnej zbrojnice v spolupráci so starostom obce.

   Tento rok má DHZ v pláne začať s preventívnymi protipožiarnymi prehliadkami 
v domácnostiach v obci. „V domácnostiach budeme klásť dôraz najmä na 
komíny, elektroinštaláciu v domoch, hospodárskych miestnostiach a stodolách 
a taktiež na dodržiavanie skladovania horľavých látok, aby sa nenachádzali      
v blízkosti zdrojov tepla, ako sú kotly a pod. Budeme to robiť postupne, obec si 
podelíme na niekoľko častí. V každej domácnosti musí byť niekto, kto má 
preukaz, že absolvoval školenie,” informuje Vladimír Korenko st.

FK Švábovce

DHZ Švábovce

Priateľský zápas
Švábovce - Hozelec
14. júna 2020

   V mene celého futbalového klubu vás 
chceme informovať  o  novinkách               
a zmenách, ktoré sa udiali počas prvého 
polroka 2020. Začiatok zimnej prípravy 
sme rozbehli hneď po Novom roku           
v  t e l o c v i č n i  Z á k l a d n e j  š k o l y  v o 
Švábovciach.  Družstvo A (muži), dorast 
a U11. V priebehu prípravy sme mali aj 
priateľské zápasy s bilanciou dve výhry, 
jedna remíza a dve prehry. Napriek tomu, 
že družstvá boli z vyššej ligy, dosiahli sme 
dobré výsledky. Dorastenci odohrali 
jeden zápas s družstvom žien FK Poprad, 
ktorý vyhrali 6:2. Na výročnej schôdzi,  
8. marca 2020, sme zvolili nový výbor,    
v zložení - Juraj Rákoci, Branislav Klein, 
Dušan Ilavský, Vladimír Bednár a Jakub 
Korenko. Veríme, že naše stretnutia 
budú pravidelné a prospešné pre budúce 
futbalové generácie.

Naši hasiči hľadajú nových členov, takže záujemcovia sú viac 
než vítaní. O členstvo v DHZ môžete požiadať na tejto adrese:  
jozef.slavkovsky89@gmail.com

  V dôsledku nevyhovujúcich podmienok, 
ktoré boli stanové od 10.3.2020 sme 
nemohli realizovať pravidelné tréningy    
a zápasy. Avšak počas korona krízy sme 
dokonči l i  zavlažovací  systém na 
futbalovom ihrisku, vďaka ktorému 
budeme môcť udržiavať náš trávnik         
v skvelom stave. Zásluhu na tom nenesú 
len jednotlivci futbalového tímu, ktorí 
preukázali svoju ochotu pomôcť, ale aj 
priaznivci futbalu ako Peter Čaky, ktorý 
nám projekčne navrhol čerpadlo, Pavol 
Korenko, ktorý sa postaral o jeho 
elektrickú časť a inštalatérske práce 
vykonal Peter Šimko. Za toto celé im 
patrí veľké poďakovanie od celého 
klubu.
  V súčasnom období prebieha príprava 
na budúcu sezónu. Toto obdobie je 
pomerne dlhé a je len na nás ako s ním 
naložíme. Veríme, že všetci sú plne 
o d h o d l a n í  í s ť  d o  t o h o  n a p l n o                     
a  p r a v i d e l n e  s a  z ú č a s t ň o v a ť  n a 
tréningoch. Keďže futbalová sezóna 
začína v auguste 2020, tak športový 
program vám budeme pravidelne 
vypĺňať priateľskými zápasmi, na 
ktorých ste všetci srdečne vítaní.

Branislav Klein



   Akékoľvek opustené alebo aj menej opustené miesto dokáže „ozdobiť“ 
produkt ľudského egoizmu v podobe nelegálneho smetiska. Niekedy sa 
nestíhame ani čudovať, čo všetko sú ľudia schopní odhodiť. Na ulici máme 
odpadkové koše, pred bytovým domom alebo rodinným domom dokonca 
nádoby, alebo vrecia na separáciu, tak prečo odpad nechávame, alebo 
nosíme do prírody? Ak si dáme toľkú námahu a čas zbaviť sa chladničky, 
nie je lepším riešením zberný dvor? Ak máme všade odpadkové koše, 
prečo smeti nehádžeme tam?

   Čistenie obce od voľne pohodených odpadov znamená pre obec 
náklady navyše. Obec pravidelne zbiera voľne pohodený odpad.             
V súčasnosti tieto práce vykonávajú nezamestnaní v rámci verejno- 
prospešných prác. Keby neexistoval systém verejnoprospešných prác, 
musela by obec vytvoriť na túto činnosť pracovné miesta a náklady na 
čistenie obce by boli podstatne vyššie. Všeobecne možno konštatovať, že 
odpad predstavuje finančnú záťaž, ktorá sa v konečnom dôsledku 
prenáša na každého občana Šváboviec. Skúsenosti ukázali, že rôzne 
osvetové kampane na zníženie množstva voľne pohodených odpadov sú 
v krátkodobom horizonte málo účinné. Taktiež opatrenia "na konci 
potrubia" -  ako rôzne dobrovoľnícke akcie čistenia obce a zbierania 
odpadov, predstavujú len veľmi krátkodobé zlepšenie stavu, za 
vynaloženia veľkého úsilia a nemalých finančných prostriedkov. Menej 
uvedomelá časť spoločnosti v obci, ktorá odhadzovanie odpadu 
spôsobuje, na osvetu príliš nereaguje (ignoruje ju). Zbieranie odpadov 
obcou môže spôsobiť paradoxne opačný efekt. Keď ľudia vidia, že 
pohodené odpady aj tak niekto vyzbiera, zbaviť sa akéhokoľvek druhu 
odpadu vyhodeného do voľnej prírody, či na čiernu skládku, môže byť 
pre nich najjednoduchším riešením. Aj zvyšovanie zapojenia 
obyvateľov obce do systémov triedeného zberu prakticky nemá vplyv na 
odhadzovanie odpadov. 

    Pravidelne každý rok sa v obci zbiera dvakrát elektroodpad. Prostredníctvom mobilnej zberne dvakrát do roka počas 
jedného týždňa sa zbiera nebezpečný odpad. Dvakrát v roku na jar a na jeseň sú v obci rozmiestnené kontajnery na 
veľkoobjemový odpad. Bioodpad kompostovaním vieme každý spotrebovať sám. Kovový a drobný stavebný odpad nám 
zoberú v Zbernom dvore Západ, Hraničná 4942, Poprad, tel.: 052/789 58 57. Papier vykupujú v Zbernom dvore Juh, 
Ludvíka Svobodu, Poprad, tel.: 052/773 06 17 a v Zbernom dvore Západ. Ostatný odpad môžeme odovzdať na skládku, 
najbližšia je v Žakovciach, tel.: 0902 999 588. Aj predajcovia elektrospotrebičov sú povinný pri kúpe nového spotrebiča starý 
zobrať. V COOP Jednote majú zbernú nádobu na tužkové batérie. Ak si nie ste istí, čo s odpadom, zavolajte na OcÚ alebo na 
zberný dvor , kde vám ochotne podajú potrebné informácie. 

   Ukazuje sa, že oveľa účinnejšia a dlhodobo fungujúca je ekonomická motivácia, na ktorú reflektuje  prevažná väčšina 
obyvateľov. Ak občan alebo obec zistí nelegálnu skládku, (kamery v našej obci na miestach kde najčastejšie vznikajú čierne 
skládky) oznámi túto skutočnosť orgánu štátnej správy. Orgán štátnej správy 
preverí, či bol spáchaný trestný čin proti životnému prostrediu. V prípade 
potvrdenia tejto skutočnosti to bez meškania oznámi orgánom činným             
v trestnom konaní. V opačnom prípade začína konanie o určenie zodpovednej 
osoby za čiernu skládku. Zabezpečiť zneškodnenie takéhoto odpadu, v súlade 
so zákonom, je dotknutá osoba povinná na vlastné náklady. 

   Obec vydala Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o nakladaní                   
s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným 
odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora, a Všeobecne záväzné nariadenie 
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce č. 1/2018. Konanie občanov    
v rozpore s ustanoveniami VZN sa kvalifikuje ako priestupok, v zmysle 
osobitného právneho predpisu. Za porušenie VZN môže obec uložiť sankcie    
v zmysle zákona o priestupkoch. Ak tento, alebo osobitný zákon neustanovuje 
inak, v blokovom konaní môže uložiť pokutu do 33 eur a v rozkaznom konaní do 250 eur.

Kam s odpadom?

Co s neporiadkom ?
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Pán Ježiš Kristus povedal: 
„Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí.“ 
(Evanjelium podľa Jána 9,12) 

Dokonalý LEKÁR 
   Ježiš Kristus sa zapísal do povedomia svojho okolia nielen 
ako múdry učiteľ, ale i  ako mocný lekár. Príbehy                         
s uzdravovaním sú podivuhodné a presahujú celú našu 
predstavu, pretože cez Ježiša Krista boli konané božou mocou. 
No ak sa hlbšie do nich vtiahneme, zamyslíme, zistíme, že        
u Ježiša akási „zázrakuchtivosť“ ustupuje do úzadia. To, na 
čom Jemu pri tomto uzdravovaní záležalo, bola predovšetkým 
vôľa pomôcť, skloniť sa k trpiacemu človeku. A my z Jeho 
pomáhajúcej lásky počujeme: žiadna ľudská bieda nebola Mu 
a nie je ľahostajná. Príchod Božieho kráľovstva platí nielen pre 
duchovný svet, ale i celej telesnej biede človeka. O slzách          
a bolestiach človeka hovorí písmo, že budú zotreté z tváre 
človeka. Ak sme aj my upadli do nemoci, bolesti, utrpenia (...), 
nie sú tu iba tie, ale i Pánova milosť, Jeho zľutovanie, dúfanie   
v Jeho pomoc, nádej zložená v Ňom. To je oblasť, do ktorej sa 
smieme utiekať ak nás prepadla telesná bieda. 

   Po štyroch rokoch odchádza z našej farnosti jej správca Mgr. Dušan MAJERČÁK, rodák z Lendaku. Aj takýmto spôsobom by 
sme chceli poďakovať za to, čo všetko pre nás s láskou a obetou urobil. Svoje povolanie kňaza nebral ako zamestnanie. Snažil 
sa upevniť naše spoločenstvo aj mimo stretnutí na svätých omšiach - organizoval zimné sánkovačky či letnú Bodku za 
prázdninami, detský letný tábor či farský ples. Za jeho pôsobenia u nás vznikol spevácky zbor, detský klub Pastoráčik, 
organizovali sa rôzne stretnutia s farníkmi, a mnohí z nás sa zúčastnili spoločných pútí do Krakova, Medžugorja    a do Svätej 
Zeme. Aj vďaka tomu sme sa ako rodiny viac spoznali aj v rámci celej farnosti – Gánovce, Hozelec,Švábovce. Jeho osobnú 
angažovanosť a záujem o deti a mládež bolo cítiť hlavne z "Detských omší", na ktorých sa mladým prihováral im blízkym 
jazykom a často aj príkladmi zo svojho detstva a mladosti. Zásadným krokom bolo tiež obnovenie tradície ekumenických omší 
na Deň obce, ktoré organizoval spolu s pánom evanjelickým farárom Martinom Zaťkom. 

   Za to všetko mu úprimne Pán farár, budete nám tu veľmi chýbať. Na Vašej novej ceste Vám želáme veľa ĎAKUJEME. 
Božieho požehnania. Vaši farníci zo Šváboviec    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

   Náš pán farár bol veľmi aktívny aj v inej oblasti – zaslúžil sa o započatie rekonštrukcie nášho kostola Krista Kráľa                    
a „Domčeka“ pod ním. Nielen duševnou prácou (vypracovaním projektov, osobnými stretnutiami, komunikáciou                     
s Pamiatkovým úradom), ale aj vlastnou fyzickou aktivitou, kedy sme ho videli samého vo voľnom čase pracovať so zbíjačkou 
či lopatou, veľkou a zásadnou mierou prispel k tomu, aby tieto objekty slúžili ďalej a ešte lepšie nám i generáciám po nás. 
Výsledkom už teraz ostáva zrekonštruovaná zvonica, nové zvony, prístupová bezbariérová cesta ku kostolu a takmer 
dokončený „Domček“. V posledných dňoch sa tiež úspešne schválila dotácia na nové vitrážové okná kostola.

Modlitba: Nebeský Bože! Ďakujeme Ti, že zasahuješ do 
dejín sveta i ľudských životov. Stále prejavuješ starosť 
o svoje dietky. To nás napĺňa istotou, že nás prevedieš 
cez všetky kríže a navštívenia ku cieľu, ktorý si nám 
určil. Nedovoľ nám, aby sme v životnom zápase 
ochabovali a klesali. Prosíme v tejto chvíli: odvráť od 
nás zlé myšlienky, posilni nás v zápase s hriechmi          
a zlými zvyklosťami. Je ťažké zvíťaziť nad sebou 
samým, preto Ty nám stoj na pomoci! Amen.

Poďakovanie
nášmu
pánu
farárovi

   Nie je to však iba telesná nemoc, o ktorej hovorí uvedené 
Pánovo slovo. Toto slovo povedal do konkrétnej situácie. 
Nazaretský prorok vyhľadával ľudí, s ktorými pravoverný 
žid, zvlášť farizeji a zákonníci, pohŕdali, nechceli s nimi nič 
mať. Ježiš si však sadá za jeden stôl s colníkmi, o ktorých bolo 
všeobecne známe, že sú kolaboranti a podvodníci. Inokedy 
dokázal stolovať i so ženami nedobrej povesti. To farizejov    
a zákonníkov pohoršovalo. Ale Pánovi záležalo i na týchto 
ľuďoch, lebo prišiel zachraňovať tých, ktorí pochodovali po 
ceste zatratenia. Práve títo "nakazení" potrebovali lekára, 
lebo u Ježiša nie sú ľudia beznádejne stratení. Celkom 
vykoľajení, nevyliečiteľne chorí, sú iba tí, ktorí žijú vo svojej 
duchovnej slepote, ktorí vo svojej pýche a samospra- 
vodlivosti si myslia, že nepotrebujú žiadnu pomoc od 
Božieho syna. Takejto slepoty sa varujme! Skôr vrúcne 
prosme so žalmistom: Skry si tvár pred mojimi hriechmi        
a zotri všetky moje viny! (Ž 51,11) Len v takejto pokore          
a poznaní seba samého Pán uzdraví našu dušu i naleje nádeje 
do nášho uboleného tela.

Svätá omša v Betleheme
Jaskyňa pastierov V Izraeli

Zdroj - Vincent Blažko – Trpezlivosť a nádej
2. vyd. Poprad [s.n.], 1997, s .69-70. 

Mgr. Martin Zaťko, evanjelický a.v. farár
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1- ŠA LE – pobočka PP Spišská Sobota.          
V roku 1938 pri sčítaní ľudu mala číslo 41. 
Pastierom bol Znak. Neskôr sa presťahoval 
na „baňu“, kde jeho potomkovia žijú dodnes.
2- Gminska (z poľštiny) = obecná

Miestne názvy intravilánu
Šváboviec

Dom Žofky Šimkovej

65
30

obr. 1

obr. 2

93 94 
95 9697

„Bujačareň“
Potok

„Gminská pascereň“

BUJAČAREŇ - lokalita sa nachádza medzi záhradou evanjelickej a.v. 
cirkvi a dnes už neexistujúcimi hospodárskymi budovami vdovy Žofky 
Šimkovej (v súčasnej dobe rodinný dom č. 65). Dnes je na tomto mieste 
záhrada domu č. 30. Názov je odvodený od účelu, na ktorý bola lokalita 
využívaná - ustajnenie a chov plemenného obecného býka, býkov                  
v švábovskom nárečí sa býk nazýval, aj doteraz nazýva „bujak“). 

(

Plemenníci, či už v rožnom statku (obr. 1), koní, oviec, hydiny boli dôležití 
pre zdravý chov domácich zvierat. Tomu dopomáhala aj tvz. „nová kref“, 
t.j. import nových zdravých jedincov do chovu. Tí sa získavali na dobytčích 
trhoch, kde mal každý predávaný jedinec svoj „pas“ (obr.2). Výber miesta 
bol tiež dôležitý: blízkosť vodného zdroja, dostatok miesta na vybudovanie 
hospodárskych budov, relatívne dostatočná vzdialenosť od obydlí, aby 
eliminovala prípadný hluk a zápach. To všetko spĺňalo dané miesto. 
Hospodárska budova stála na ľavom brehu „ jarka“ tečúceho cez stred 
dediny. Dole na „humne“ bol ustajnený dobytok, hore „nad humno“ sa 
uskladňovalo seno na kŕmenie počas zimných mesiacov. Dobytok                 
v „bujačarni“ mal počas celého roka na starosti „pascer“ bývajúci                  
v „gminskej pascerni“  na pravej strane „jarku“ asi 30 m „poniže 

1

bujačarni“.

ZA PASCERŇU - „ za pascerňu“ preto, 
l e b o  s a  n a c h á d z a l a  J Z  z a  „ g m i n s k u 
pascerňu“.  Lokalita je zakreslená na mape     2

z r. 1869 (obr. mapy , takže „pascereň“ musela 
stáť už roky predtým. Dnes sú na nej parcely 
rodinných domov č. 93, 94, 95, 96, 97, 98. Pre 
mladú generáciu je názov málo známy 
respektíve neznámy.

Pavol Rusnačko - Čiro



Významné životné 
jubileá oslávili:
Pavel Slavkovský      80 rokov
František Korenko   80 rokov
Pavel Bobovský         80 rokov
Pavol Šimko               85 rokov
Mária Korenková     95 rokov
Emília Slavkovská    95 rokov

       Blahoželáme

Obecná kronika
prvý polrok 2020

Narodili sa:
Natália Korenková   január
Matúš Dunka             január
Ela Hosová                 január
Nikolas Balog            január
Benjamím Škop       február
Nathanael Zastko      marec
Michal Korenko         marec
Ellie Vasičáková        marec
Michal Potok                 apríl
Miriam Rusnačková      máj
Emanuel Ščuka                jún

    V itajte m edzi nami

Na poslednú cestu sme vyprevadili:
Boženu Mižigárovú             február
Jána Rušina                            február
Pavla Korenka                            apríl
Úprimnú sústrasť pozostalým

Manželstvo uzavreli:
Darina Mižigárová   február

     Blahoželáme
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Štatistika obyvateľov Šváboviec za prvý polrok 2020

Úmrtie

Narodenie

Baňa Úsvit Sever Švábovce
spolu

Obec

Počet obyvateľov k 01.01.2020

Počet obyvateľov k 22.06.2020

Manželstvo uzavreli

1562
    16
      3
    11
       1
       3
1583

Odhlásenie z trvalého pobytu

327
     1
     0
     3
     0
     1 
330

279
     0
     0
     3
     1
     0
281

97
  2
  0
  0
  0
  0
99

Rómska
osada

109
     0
     1
     0
     0
     0
108

750
   13
     2
     5
     0
     2
764

Prihlásenie na trvalý pobyt

Švábovčana pre vás pripravila, vytlačila a finančne zabezpečila Obec Švábovce. Ďakujeme všetkým spoluobčanom, 
ktorí nám pomohli pri tvorbe Švábovčana. Svoje pripomienky a nápady môžete písať na e-mail: 
obec.svabovce@gmail.com. Prispejete tak do ďalšieho čísla, ktoré vyjde v decembri 2020. Ospravedlňujeme sa za 
prípadné chyby, nejasnosti v Švábovčanovi.

   Ďakujem za ochotu a dôveru rodičom, ktorí nám zverili svoje deti a podporili našu myšlienku, Janke, Deniske, Ester              
a Félixovi za pomoc a nádejným ochrancom prírody za ich skvelý výkon. 

   25. apríla sa nám pri príležitosti dňa Zeme aj napriek nepriaznivému počasiu a výnimočnej situácii podarilo zorganizovať 
skupinku 11 detí a 5 dospelých, ktoré vyzbrojené pršiplášťami a rúškami, prišli ráno o 9.00 do parku k veľkej vŕbe. Hlavne      
v očiach tých najmenších to iskrilo. Deti sa tešili, že sú súčasťou 
veľmi dôležitej výpravy a že konečne aspoň na krátky čas uniknú     
z izolácie svojich detských izieb a domovov.
   Cestou na Hury dážď zosilnel a takmer sme to vzdali, deti však 
boli odhodlané splniť svoju misiu, a to nás povzbudilo. Keď sme 
prišli ku korytu vyschnutého potoka nad Domom smútku a videli 
sme stav, v akom sa nachádza, bolo nám všetkým jasné, že nám 
nevystačia ani naše obmedzené sily, ani igelitové vrecia. Popri 
zbieraní odpadkov mali deti množstvo otázok: Čo je to za 
rastlinku? Z akého zvieraťa je táto lebka? Prečo sú tu hodené staré 
pneumatiky? Niekedy nás otázky detí možno trochu obťažujú,        
v tejto situácii sme však boli radi, že sa pýtajú a chcú vedieť viac,      
a vôbec, že sa zaujímajú o životné prostredie a že sa im, rovnako ako 
nám, vôbec nepáči, keď niekto vyhadzuje odpadky na takom peknom mieste. Po krátkej prestávke na desiatu sme sa za 
odmenu ešte zahrali. Ako vždy, prekvapilo nás, koľko energie naše deti majú a ako málo im stačí, aby boli šťastné a usmiate. 
Veru sme tým drobcom nestačili ani s behom, ani s dychom a nás dospelých pochytali ako prvých. Po vrecia plné odpadkov 
muselo prísť auto a odviezť ich na smetisko, kam patria. A na záver ešte fotografia ako pekná spomienka a prísľub, že na Hury 
sa vrátime najneskôr o rok, aj s posilou. Akoby nám dalo za pravdu aj počasie: Ledva sme dorazili k veľkej vŕbe, že sa 
rozlúčime, rozpršalo sa a všetci sme sa mokrí, ale spokojní rozbehli domov. 

        Mgr. Martina Remiašová, PhD. 

Den Zeme vo Švábovciach


