
Švábovčan

a poslanci obecného zastupiteľstva
Starosta obce Ing. Ján Mlynár 

prichádza čas vianočný, čas pokojný. 
Čas, ktorý nás ponára do zvláštnej 

atmosféry očakávania - na darčeky, na 
zaslúžený odpočinok po predvianočnom 

zhone a na vzácne chvíle so svojimi 
rodinami. Všetkým Vám želáme, aby ste 
čas sviatkov prežili v pokoji a v kruhu 

najbližších, bez ktorých by Vianoce 
neboli Vianocami. 

Do nového roka Vám želáme veľa 
zdravia, sily a odvahy. Prajeme Vám 
nový optimizmus, že rok 2022 bude 

lepší ako predošlé roky. 

Milí Švábovčania,

Pre obyvateľov a priateľov obce ŠvábovceČíslo 15 / december 2021
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   Kdesi v Holandsku vraj stojí starý kostol, keď doň ľudia 
vstupovali, najskôr sa uklonili pred prázdnou bielou stenou  
a až potom si sadli. Nikto nevedel, prečo sa to robí. Ale robilo 
sa to tak už dlhé, predlhé roky a zvyk sa tradoval z generácie 
na generáciu. Jedného dňa sa rozhodlo, že sa urobí generálna 
oprava kostola. V priebehu prác odhalili stopy malieb pod 
bielym náterom. Veľmi opatrne začali stenu čistiť a odkryli 
stáročia starú maľbu Ježiša Krista na kríži. Hoci si už obraz 
nikto nepamätal, nepísalo sa o ňom v žiadnej literatúre, 
predsa znak úcty sa zachoval a veriaci sa konečne dozvedeli, 
prečo sa klaňali pred prázdnou bielou stenou. 
    Dnes je Kristus medzi nami a našou úlohou je urobiť sebe aj 
iným kresťanské Vianoce, každému odhaliť ich pravý              
a podstatný význam. Treba ľuďom vysvetliť symboly Vianoc, 
a tiež ich presvedčiť, že najcennejším darom, najjasnejším 
svetlom sveta je Ježiš, ktorého nám poslal najštedrejší darca - 
Boh. Majme lásku ku všetkým! Nech táto láska rastie zo dňa 
na deň, aby sme si zaslúžili veľké vyznamenanie, ktoré pripol 
pohanský svet na hruď prvých kresťanov: „Pozrite, ako sa 
milujú!“ Požehnané sviatky vám prajem. 

     Na konci víkendového pobytu som pochopil to heslo:         
v mojom živote sa deje vždy niečo lepšie než to minulé. 
Potrebné je však nastavenie mysle, pokora, vďačnosť. 
   Prajem aj Vám, milí Švábovčania, aby ste každý budúci deň 
mali o čosi lepší. Nereptajte na dni, keď sa vám nedarí, veď to 
najlepšie máte stále ešte len pred sebou. Tešte sa z maličkostí 
a ďakujte za ne Bohu i svojim blížnym. Pokojné, láskou 
naplnené kresťanské Sviatky v kruhu rodiny Vám praje farár 
Martin Zaťko s rodinou. 

     Pripomeňme si, čo napísal Kazateľ 7,8-14. Dalo by sa to 
vystihnúť ako „Buď trpezlivý a nereptaj.“ Kazateľ 
(pravdepodobne kráľ Šalamún) má niekoľko zaujímavých 
myšlienok do súčasnej doby: - Lepší je koniec veci, ako jej 
počiatok. – Lepší je trpezlivý človek ako povýšenec. – 
Nehovor: ako je to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie? – 
V dobrý deň buď dobrej vôle. – V deň zlý si uváž: aj tento deň 
učinil Boh ako tamten, aby si nepátral, čo príde po ňom. 

   Na kresťanskom víkendovom pobyte ma zaujalo jedno 
heslo organizátorov: „To najlepšie je ešte len pred vami.“ 
Bolo mi dobre, čo lepšie môžem čakať ?! Priznám sa, úprimne 
myslenému heslu som neveril. Nevedel som, ako je myslené. 
   Ako silno potrebujeme my ľudia mať nádej?! Ako silno 
všetci potrebujeme v tieto dni, aby sme mali uistenie a istoty, 
že bude dobre, že už dnes bude lepšie než včera?! 

   ndividuálna bytová výstavba Sad je našou najväčšou I
 

investičnou akciou. Dokončené sú všetky inžinierske siete 
vrátane verejného osvetlenia, ciest a chodníkov. Posledná 
kolaudácia bola kolaudácia miestnych komunikácií. 
Príprava na individuálnu bytovú výstavbu občanov zo strany 
obce je už ukončená. Zatiaľ boli vydané štyri stavebné 
povolenia a stavebníci už stavajú.

  Práce boli zrealizované vo veľmi dobrej kvalite. Všetko, čo 
bolo narušené touto činnosťou, bolo opravené a uvedené do 
pôvodného stavu.

   odarilo sa nám cez PVS odkanalizovať splaškovou P
kanalizáciou Sever. Splašky, ktoré boli doteraz vypúšťané na 
priestranstvo k poľnohospodárskemu družstvu sú zapustené 
do novej splaškovej kanalizácie. Týmto sa odkanalizovala 
Záhradná ulica na Hozelci, odkiaľ splašky dlhé roky tiekli do 
Šváboviec. Vybudovaním kanalizácie budú môcť byť odka - 
nalizované aj rodinné domy na ulici Poľnej na Hozelci            
a spodná časť na Severe. V súčasnosti v týchto domoch mali 
povinnosť mať vybudovanú žumpu. Odkanalizovanie tejto 
časti je predpokladom pre ďalšie rozširovanie individuálnej 
bytovej výstavby na Severe. 

  aďalej pracujeme na projekte "Dobudovanie základnej N
technickej infraštruktúry v obci Švábovce" - vybudovanie 
ciest, chodníkov a parkovísk v miestnej časti Osada a Baňa. 
Bolo už urobené verejné obsta- rávanie na dodávateľa, ktoré 
je v súčasnosti na kontrole na ministerstve vnútra. Víťazom 

  Popri splaškovej kanalizácii bol urobený prívodný 
vodovodný rad do obce, čo v budúcnosti veľký bude mať 
význam. Zníži sa poruchovosť a zvýši sa kapacita prítoku 
vody v potrubí.

Zachovaj nádej v celom svete,Pane

Investičné akcie

Vianocné zvyky

   ajetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na cestu popod M
Baňu ideme riešiť súdnou cestou. Nevieme sa dohodnúť         
s majiteľkou normálnym spôsobom, preto riešime zrušenie 
spoluvlastníctva. V zime nie je možné kopec na Bani 
udržiavať v stave, aby bol vždy zjazdný. Vybudovaním cesty 
spojíme cestu na Bani s cestou z Osady, ktorá je podstatne 
lepšie zjazdná ako cesta v časti Baňa. Vytvorí sa náhradná 

súťaže sa stala firma Strabag s.r.o. Napriek tomu, že zmluva 
je už s dodávateľom podpísaná, stavbu môžeme začať až keď 
ministerstvo schváli celý proces verejného obsta- rávania      
a zmluvu s dodávateľom prác. Predpokladáme, že s rea - 
lizáciou začneme v marci 2022.   
   BV Baňa pokračuje prípravou projektu pre územné I
rozhodnutie. Trochu sa trápime s východoslovenskou 
distribučnou, ktorá musí spracovať projektovú doku - 
mentáciu pre NN sieť. Potom môžeme pristúpiť k vydaniu 
územného rozhodnutia a následného majetkovoprávneho 
vysporiadania miestnej komunikácie.

IBV Sad
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   pravili a upravili sme miestny rozhlas v časti Baňa, ktorý O
bol na starých a poškodených stĺpoch. Rozhlas bol 
premiestnený na stĺpy NN vedenia, čím sa zlepšil celkový 
vzhľad ulice, lebo na nej ubudlo 17 stĺpov. Boli nastavené      
a doplnené jednotlivé reproduktory aj v obci, aby sa zlepšila 
počuteľnosť a zrozumiteľnosť pri hlásení. Naďalej sa 
budeme snažiť zvýšiť kvalitu zvuku.

prístupová komunikácia na Baňu. V súčasnosti, keď sa 
zablokuje alebo nie je zjazdná pod kopcom, nedostane sa tam 
záchranná služba ani policajti, nik. Nová cesta má veľký 
význam pre túto časť. 

   šetci ste už iste postrehli, že máme nového lekára MUDr. V
Róberta Fulku. Sme radi, že sa podarilo MUDr. Jánovi 
Ivanidesovi nájsť za seba mladú náhradu a že sa jej vo 
Švábovciach páči. Už pri nástupe mal nový lekár požiadavku 
na úpravu všetkých priestorov, v ktorých ordinuje.                 
V spolupráci s lekárom, ktorý sa podieľal na nákladoch, obec 
priestory upravila. Po úprave a nasťahovaní nábytku praskla 
vodovodná batéria, celé priestory boli vytopené a nastal 
havarijný stav. Všetky práce sme museli urobiť ešte raz. 
Ambulancia bola dva týždne zatvorená a to v tom 
najnevhodnejšom čase, v čase začínajúcej sa tretej vlny.         
V súčasnosti je už ambulancia v prevádzke. Pánovi MUDr. 
Róbertovi Fulkovi prajeme veľa úspechov v práci a Vám 
občanom ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie v čase 
havárie.
  Opätovne žiadame občanov, aby dodržiavali dopravné 
značenie v obci. Ako všetci dobre viete, už sa dá udeľovať 
pokuta v zmysle vyhlášky o objektívnej zodpovednosti - 
Pravidlá cestnej premávky 146/2021. Veríme, že k tomu 
nebudeme mať dôvod, ak budete všetci dodržiavať dopravné 
značenie v obci a nebudete parkovať na miestnych 
komunikáciách, chodníkoch, zvlášť v zimných mesiacoch pri 
zimnej údržbe ciest a chodníkov.

   a základe petície a nesúhlasu občanov bývajúcich               N
v blízkosti Verhňej puci" bol zámer zriadiť kompostovisko   

"v tejto časti zrušený. Bol schválený nový návrh na zriadenie 
kompostoviska v časti za ihriskom so zapracovaním zmien    
a doplnkov územného plánu číslo 2. Kompostovisko bude 
oplotené, spevní sa prístupová cesta a v roku 2022 plánujeme 
kúpiť malotraktor s príslušenstvom, ktorý bude prehadzovať 
biologický odpad na kompostovisku. V budúcom roku by 
sme ho radi uviedli do prevádzky. 

   bec pracuje v súčasnosti na zmenách a doplnkoch O
územného plánu číslo 2. Uskutočnilo sa verejné prero - 
kovanie s organizáciami a s občanmi. Pripomienky                  
a námietky, ktoré občania požadovali zapracovať do 
územného plánu boli na základe rozhodnutia obecného 
zastupiteľstva akceptované alebo neakceptované. Napriek 
tomu, že obecné zastupiteľstvo ich schválilo, niektoré môžu 
ešte vypadnúť z dôvodu pripomienok organizácií a ďalších. 
Predpokladali sme ukončenie zmien a doplnkov do konca 
roka. Lenže sú značné výhrady zo strany ochrany životného 
prostredia a ministerstva dopravy. Výhrady musíme 
zapracovať do územného plánu a aj takzvanú SEA - 
posudzovanie vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na 
životné prostredie. Termín ukončenia zmien a doplnkov sa 
predpokladá v prvom štvrťroku 2022.

   akujeme obyvateľom za ich zodpovednosť. Ďakujeme, že Ď
si uvedomujú, že všetko nezáleží na vláde, ani na 
hygienických opatreniach, ale akí sme na nás ľuďoch, 
zodpovední a ako pristupujeme k dodržiavaniu pravidiel. 
Ďakujeme Vám, že si uvedomujete, že takto chránite seba      
a svoje rodiny. 

  Pri príležitosti 50. výročia ukončenia ťažby mangánovej 
rudy vo Švábovciach pripravila obec v spolupráci s Baníckym 
cechom horného Spiša Deň baníkov. Slávnosť sa začala na 
Bani pri úpadnici odhalením náučnej tabule. Zaujímavá bola 
krátka prechádzka po sprístupnenej banskej chodbe, v ktorej 
do budúcna plánujeme umiestniť galériu fotografií s banskou 
tematikou. 
   Program sa presunul k obecnému úradu, kde bola odhalená 
replika pôvodného posledného vyťaženého vozíka aj               
s pôvodným textom, náučná tabuľa a kameň symbolizujúci 
mangánovú rudu. Pokračovali sme na námestí vystúpením 
detí zo ZŠ s MŠ s pásmom baníckych piesní a básničiek. 
Detičky, boli ste úžasné, ďakujeme. Kultúrny program 
spestrili spevácke zbory z Hôrky a Sloviniek. Predseda 
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Ing. Erik 
Sombathy odovzdal pamätné listy bývalým pracovníkom 
bane. Program vyvrcholil slávnostným šachtágom, čo je 
prijatie do baníckeho stavu skokom cez kožu.

   V rámci programu Švábovské nedele 2021 boli cez 
prázdniny usporiadané štyri obecné akcie – Ujo Ľubo             
z Košíc s rozprávkou a výbornou zábavou, hudobná skupina 
AYA a Malý princ, Gizka Oňová a divadielko Pavla Seriša Pri 
kase. Akcie boli pekné a zaujímavé, napriek tomu účasť 
nebola veľká. No tešíme sa už na naše zvyčajné spoločenské 
udalosti, kde sa už stretneme bez obmedzení, na príjemnom 
posedení na našom námestí spoločne so svojimi rodinami                 
a známymi.

Švábovské nedele 2021

Den baníkov

   OZ Anima zorganizovalo pekné popoludnie pre detičky       
s koníkmi a zaujímavými aktivitami, výlet do kaštieľa Strážky 
a stanovačku pre rodiny na Úsvite, DHZ Švábovce usporiadal 
Hasičský deň, Klub Švábovčanov výlet do opálových baní, 
Solivaru a Bardejova, OZ Švábovské ratolesti Detské tábory 
pre deti, a na Úsvite sa konal letný program so súťažami, kurz 
prvej pomoci a stredovekí rytieri.
   Ďakujeme všetkým organizáciám aj jednotlivcom, ktorí 
boli aktívni a pomáhali pri organizácii letných akcií. 

Gizka Oňová

Hudobná
skupina AYA 

Ing. Ján Mlynár, starosta obce



4 / december 2021

Jeseň v číslach:

Zápasy Výhra Remíza Prehra Skóre Body Umiestnenie

Žiaci U11

Dorast

Muži

9

9

9

6

3

1 1

1

0

7

2

6

20:63

39:10

15:26

4

19

9

4.

7.

4.

Mikuláš

FK Švábovce

   V tomto roku sme pre pandémiu Covid-19 začali činnosť     
v klube až v lete. Aj v tomto roku sme si zorganizovali 
zaujímavý celodenný výlet. Na východe Slovenska sme 
navštívili Dubnícke Bane - najstaršie opálové bane sveta. Od 
roku 1922 zatvorené a znovu sprístupnené až v roku 2015. 
Prezreli sme si Solivar v Prešove, našu národnú kultúrnu 
pamiatku s najvýznamnejšími technickými pamiatkami 
súvisiacimi s ťažbou soli na Slovensku. Poslednou zastávkou 
na našom výlete bola mestská pamiatková rezervácia 
Bardejov. V roku 1986 bola mestu za záchranu pamiatok 
udelená Európska cena – zlatá medaila a neskôr bolo mesto 
Bardejov zapísané do svetového dedičstva UNESCO. Opäť 

sme sa presvedčili, že Slovensko má množstvo zaujímavých 
pamiatok, ktoré sa oplatí navštíviť a doplniť si tak vedomosti          
o našej vlasti.

    Chceli by sme si pozrieť aj historické mesto Budapešť.      
Na stavbe budov sa podieľali slovenskí murári a majstri, 
hlavne z Liptova. Keďže sme mali spoločnú históriu, bude 
zaujímavé oboznámiť sa s našimi spoločnými dejinami.

   V budúcom roku pokračujeme v týchto aktivitách                  
a plánujeme navštíviť Banskú Štiavnicu, jedno z najkrajších  
a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku, zapísané 
do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO.

Na Bani pri úpadnici

Mikuláš na Severe

   Veková kategória U11 je zložená z detí narodených v roku 
2011 a mladších. Tréningové jednotky pod vedením trénera 
Dušana Ilavského majú 75 minút a konajú sa dvakrát do 
týždňa, v utorok a vo štvrtok. V zime budú tréningy                  
v telocvični Základnej školy vo Švábovciach. Radi privítame 
na tréningoch všetky deti, ktoré si tento šport zamilovali.

Prehrali až v predposlednom kole v Spišskom Štvrtku 1-0      
a potom aj doma v poslednom kole z Liptovskou Tepličkou  
2-1. V oboch zápasoch neboli horší ako super len im chýbalo 
trochu šťastia. Po jesennej časti sú na štvrtom mieste.

   Futbalový klub Švábovce ďakuje všetkým, ktorí ho 
podporujú. Hlavne nášmu stále sa rozrastajúcemu fanklubu, 
ktorý nás chodí podporovať na každý zápas. Poďakovanie 
patrí aj školníkovi Milanovi Orolinovi, ktorý nám na ihrisko 
vyrobil konštrukciu pre kamerovanie futbalových zápasov. 
Sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame pod FK 
Švábovce. 

   Bol krásny slnečný a teplý deň, v ktorom banská minulosť 
Šváboviec na chvíľu ožila. Priblížili sme si slávne banícke dni 
a potešili nás aj šťastné tváre baníkov pri stretnutí s bývalými 
kolegami a kamarátmi. A možno sa pri podobnej príležitosti 
ešte stretneme.
Ďakujeme všetkým Švábovčanom, ktorí sa akokoľvek 
podieľali na tejto akcii.

  Družstvo dorastencov U19 4. liga PFZ začalo súťaž výborne. 

   Kalendárny rok 2021 môžeme rozdeliť na dve časti: jarná 
časť súťažného ročníka 2020/2021 a jesenná časť 
2021/2022. Na základe zasadnutia výkonného výboru PFZ 
bolo rozhodnuté, že jarná časť súťaže sa pre pandemické 
opatrenia neodohrá a jesenná tabuľka ostáva v platnosti ako 
regulárny výsledok, ktorý rozhodol o postupujúcom 
družstve. Jesennú časť súťaže muži dohrávali na jar a dvomi 
výhrami potvrdili postup. Keďže sa po jesennej časti 
umiestnili na úžasnom 1. mieste, mohli oslavovať postup    
do 7. ligy PFZ. Počas letnej prestávky sa udiali zmeny v kádri 
a aj na poste hlavného trénera. Tréner Ján Vitko reagoval na 
ponuku klubu pozitívne a dohodol sa na spolupráci. Do novej 
sezóny muži nastupovali značne oslabení o piatich kvalitných 
hráčov, ktorí chceli skúsiť vyššiu súťaž. Do družstva 
zapracovali mladých hráčov, ktorí nesklamali. Sezónu muži 
začali veľmi dobre až do piateho kola, v ktorom sa zranil 
Jakub Korenko, ktorého nedokázali nahradiť a ďalšie zápasy 
prehrali. 

   Mikuláš priniesol svoju nádielku sladkostí pre deti 
netradične, na hasičskom aute. Ďakujeme Mikulášovi, 
anjelovi, čertovi a všetkým, ktorí pomáhali. 

Klub Švábovcanov v tomto roku a plány na rok 2022

Branislav Klein
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   V novembri našu činnosť obmedzili ďalšie opatrenia: 
prerušili sme činnosť záujmových útvarov, vyučovanie 
prerušila ZUŠ, upravili sme niektoré vyučovacie hodiny tak, 
aby nedochádzalo k premiešavaniu žiakov rôznych tried na 
vyučovacích hodinách, ochranné rúška sa stali opäť 
povinnou výbavou pre všetkých žiakov školy.

   Našou prioritou v tomto období je zabrániť šíreniu 
ochorenia medzi žiakmi v škole a udržať prezenčné 
vyučovanie. 

  Niektoré športové a umelecké súťaže boli zrušené, 
vedomostné súťaže sa realizujú iba on-line formou. V tomto 
školskom roku opäť nebudeme môcť organizovať plavecký 
výcvik, lyžiarsky výcvik, školu v prírode. A ako bude 
prebiehať zápis detí do 1. ročníka, v tejto chvíli naozaj 
nevieme.

   V školskom roku 2021/22 má naša škola 196 žiakov v 13 
triedach a 37 detí materskej školy v dvoch triedach.              
Po mnohých rokoch každoročného poklesu počtu žiakov        
s radosťou konštatujeme nárast počtu žiakov oproti 
predchádzajúcemu školskému roku (zo 180 na 196).  Škola 
je veľmi dobre vybavená didaktickou technikou, má nové 
odborné učebne techniky, informatiky. Má kvalifikovaný 
pedagogický zbor, príjemné a bezpečné školské prostredie. 
To všetko sú dobré predpoklady na to, aby počet žiakov aj        
v ďalších rokoch stúpal.   

   Pozitívnou správou je, že sa nám podarilo uspieť                   
v grantovom programe SPP – SPPravme To. Vypracovali 
sme projekt na založenie bylinkovej záhradky pri škole. 
Projekt bol úspešný, získanú dotáciu vo výške 1000 € 
použijeme na zhotovenie vyvýšených záhonov, ich osadenie  
a pestovanie liečivých a kuchynských byliniek. Bylinky budú 
žiaci 1. stupňa nielen pestovať, ale v spolupráci s Klubom 

   Školský rok sme začali v plnom režime. Vyučovanie sme 
realizovali bez obmedzení, žiaci sa opäť vrátili na hodinách 
telesnej výchovy do telocvične, začala činnosť krúžkov. Pani 
učiteľky Pacigová a Čižmárová so žiakmi 1. stupňa dokázali    
v rekordne krátkom čase pripraviť kultúrny program ku Dňu 
baníkov v obci.  Bohužiaľ, podmienky sa od novembra menili 
pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu. Riaditeľ školy         
so súhlasom zriaďovateľa prerušil 18. a 19. novembra 
vyučovanie s cieľom spomaliť šírenie ochorenia COVID-19 
medzi žiakmi.
   Napriek krátkemu prerušeniu sa nám darilo udržať 
prezenčnú formu vzdelávania, ktorá je oveľa efektívnejšia 
ako dištančná forma. Preto veríme, že v prezenčnom 
vyučovaní vydržíme až do vianočných prázdnin, ktorých 
začiatok posunul minister školstva a začínajú už v pondelok 
20. decembra 2021. Po prázdninách sa žiaci vrátia do školy   
v pondelok 10. januára 2022.

   Mangán sa vo Švábovciach ťažil pravdepodobne od 20. 
rokov 19. storočia, zväčša povrchovým spôsobom. Baňa 
„Svabotzer“ sa spomína v rokoch 1825 a 1836 v súvislosti      
s dodávkami rudy do Smižianskej železiarne. Ťažba bola dlhé 
roky nepatrná. Po vyčerpaní povrchových dobývateľných 
partií prikročili majitelia baní k podzemnej ťažbe. 
Intenzívnejšia ťažba mangánovej rudy na ložisku Švábovce 
bola zahájená od roku 1925 Banskou hutnou spoločnosťou. 
Ložisko bolo otvorené úpadnicou dlhou 400 m. V nej bola 
vybudovaná dvojkoľajná trať pre dopravu banských vozíkov. 
Z povrchu sa vyťažená ruda dopravovala visutou lanovou 
dráhou na železničnú vlečku pri železničnej stanici.                
V decembri roku 1971 bola ťažba mangánovej rudy 
ukončená.

Informácie zo školy
Banská minulosť

 v skratke

    Aj keď tohto roku bola činnosť klubu obmedzená, napriek  
tomu sme sa občas stretávali a pripravovali nejaké 
spoločné programy. Napríklad bola možnosť zacvičiť si 
jogu. 
  Dúfame, že budúci rok bude bohatší na kultúrne 
podujatia a spoločné stretnutia, na ktorých  si budeme 
pripomínať tradície a život v našej obci.
   Klubové priestory plánujeme oživiť artefaktmi, ako aj 
dobovými fotografiami, ktoré sme získali od obyvateľov 
obce a ktoré nám pripomenú našu históriu.

Mária Hrabkovská

Pracovné príležitosti v bani priťahovali mladé rodiny              
z rôznych kútov Slovenska. Začiatkom 50. rokov začali pre 
nich stavať murované dvojdomy na hornej ulici pre štajgrov-
majstrov a pre baníkov stavali drevené dvojdomy v dolnej 
časti - tak vznikla "Banská kolónia". Oslovila som "Baňarov", 
aby nám porozprávali svoje životné príbehy spojené                
s príchodom na Baňu, ich spomienky na život v baníckych 
rodinách a aj ako sa im žije dnes. 

Banská kolónia

V pozadí Banská kolónia

Pred výstavbou Banskej kolónie

Švábovčanov ich budú spoznávať, budú sa učiť o ich 
priaznivých účinkoch na ľudský organizmus a využití              
v domácnosti. 

   Vianoce sú už predo dvermi a na terase školy opäť žiari 
veľký snehuliak – dielo Milana Orolina. Šťastné a veselé 
Vianoce všetkým Švábovčanom želá Mgr. Vladimír 
Dravecký, riaditeľ školy  

   V areáli našej materskej školy pribudli nové oddychové 
lavičky! Poďakovanie patrí predovšetkým p. Petrovi 
Farkašovi, ktorý nezištne poskytol materiál a zabezpečil nové 
dosky na lavičky, a tiež Jánovi Čížikovi a údržbárovi školy 
Milanovi Orolinovi, ktorí konštrukcie lavičiek natreli a nové 
dosky namontovali.  
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   Otec pochádza z Medzeva z baníckej rodiny. Bol vojak          
z povolania, ktorý sa zoznámil s dievčaťom z kulackej rodiny 
zo Zborova pri Bardejove. V tej dobe sa vojak nesmel oženiť    
s kulačkou, preto musel odísť z armády. Stal sa baníkom ako 
jeho otec a zamestnal sa v bani. Najprv bývali v Poprade         
v byte a v roku 1962 sa presťahovali na Banskú kolóniu. 
Mama sa zamestnala ako vedúca predajne potravín v dolnej 
časti, tam, kde bola škôlka. Otec pracoval v bani ako baník. 
Keď mal nočnú službu, brával ma so sebou, boli to pre mňa 
vzácne chvíle.

Rodina Beňová, rozpráva Vladimír Beňa

   Všetkých nás spájala baňa, aspoň jeden z každej rodiny tam 
pracoval. Žili tu mladé rodiny s malými deťmi, všetci ako 
jedna rodina, ploty nemali. Keď niečo opekali, volali aj 
susedov, v lete spoločne varili guláš. Každý rok na Deň 
baníkov bol program v amfiteátri, Ander z Košíc tu začínal, 
vystupoval SĽUK a František Krištof Veselý... V lesíku boli 
kolotoče, hojdačky, pri kultúrnom dome bola kolkáreň,         
v zime na ihrisku bolo klzisko, kino, potraviny. Kde bola 
baňa, tam boli peniaze.  
   Aj dnes na Bani nájdete budovy, ktoré pripomínajú zašlú 
slávu baníckej obce. Stavby, ktoré spomínajú "Baňari", ako 
kultúrny dom, amfiteáter, kúpalisko, kolkáreň už nenájdete. 
Po zatvorení bane sa nevyužívali a začali chátrať.                             

Rodina Lacušová, rozpráva Štefan Lacuš

   V súčasnosti mi znepríjemňuje život na Bani rozbitá cesta   
a narušené medziľudské vzťahy. Všetci sú ticho, každý sa 
stará iba o svoje, ja bývam tu a ostatní ma nezaujímajú. 

   Otec pracoval v Bindte pri Hnilčíku ako baník. Baňu 
zatvorili, preto odišiel za prácou koncom 40. rokov do 
Šváboviec. Mama pochádza z Nálepkova. Pracovala                
v domácnosti, starala sa o hospodárstvo. Rodičia bývali         
v ubytovni, keď postavili prvé domky v dolnej časti, tak sa 
nasťahovali tam. Ja som sa narodil v roku 1950 už v novom 
dome. Otec pracoval ako baník, potom mal úraz a tak 
pracoval na vratku - ťahal vagóniky z bane po úpadnici, volali 
ju Lacušova úpadnica. V sobotu a v nedeľu, keď mal nočnú 
službu, chodil som s ním dole pod úpadnicu zapínať 
čerpadlá, ktoré ťahali vodu, aby nezatopilo baňu. Tvrdil, že 
len baňa nás uživí, preto všetci moji bratia museli byť baníci 
ako otec. Iba ja som sa z toho čiastočne vyšmykol, vyučil som 
sa za elektrikára a pracoval som ako elektromontér, na 
povrchu aj v bani. Kde bolo potrebné, tam som pracoval. 
Otec sa zrušenia bane nedožil. 
   Za môjho detstva bol život na Bani vynikajúci, baníci žili 
ako jedna veľká rodina. Navzájom sa navštevovali. Kúpali 
sme sa na kúpalisku na Pukliku za pánom Kaločajom.             
V kultúrnom dome v nedeľu boli čajové večierky - čaje, bolo 
veselo. Rómovia, ktorí so mnou vyrastali boli kamaráti, 
hrávali sme spolu futbal, ich otcovia pracovali v bani, nedelili 
sme sa. Ploty neboli. Baňa sa starala o svojich zamestnancov, 
mám pekné spomienky na detstvo.

Rodina Kubeková, rozpráva Pavol Kubek
  Pochádzam z Telgártu. Pracoval som ako vodič autobusu, 
vozil som lesných robotníkov do práce. Môj najstarší brat 
pracoval v Kladne ako baník, oženil sa a najbližšia baňa bola 
tu, prišiel v roku 1958. Druhý brat sa oženil a starší brat ho 
stiahol pracovať do Šváboviec ako banského elektrikára         
v roku 1959. Keď prišli domov, vždy ma prehovárali, aby som 
prišiel pracovať k nim. Prisťahoval som sa 4. mája 1961. 
Ubytovali ma v Poprade v baníckej ubytovni pre slobodných 
(aj dnes túto časť Popradu voláme Banícka). Oženil som sa    
a prisťahoval k svojej manželke na Banskú kolóniu do rodiny 
Slavkovských zo Šváboviec. Povolaním som sústružník, no 
pracoval som pod zemou, kde som opravoval banské 
lokomotívy, ktoré ťahala lanovka po úpadnici. Po skončení 
ťažby sa závod preorientoval na výrobu banských klietok, 
opravu banských lokomotív a špirálových triedičov rudy, 

   Žilo sa nám tu veľmi dobre, s každým som vychádzal a všetci 
na našej ulici sme boli kamaráti. Teraz sa tak dobre nežije. 
Mám už 83 rokov, no nie je to vekom, ale ruší ma veľká 
premávka áut a hluk. 

ktoré sme vyrábali pre všetky bane na Slovensku aj                  
v Čechách. Počas svojho pôsobenia v závode som podal 
mnoho zlepšovákov, ktoré zjednodušili a urýchlili prácu 
ľuďom.

Vchod do baňe

Deň baníkov v amfiteátri

Všetci ako jedna rodina

Marcela Vyšňová a Baňari
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Stiahnuť appku

mobilnú aplikáciu
Stiahnite si mobilnú aplikáciu a dostaňte 
všetky novinky, oznamy a dôležité 
upozornenia obce do vrecka.

Mikulášska nádielka
05.12.2021

Deň baníkov
11.09.2021

Obec Švábovce
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Spustíme 

NOVÁ WEBSTRÁNKA

V aplikácii nájdete všetky dôležité informácie na jednom mieste. 
O aktuálnom dianí vás budú informovať upozornenia. 

 https://obecsvabovce.sk/mobilná-aplikacia



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 júni 2022. 
Ospravedlňujeme sa za prípadné chyby, nejasnosti v Švábovčanovi.
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Štatistika obyvateľov Šváboviec za druhý polrok 2021

Úmrtie

Narodenie

Baňa Úsvit Sever Švábovce
spolu

Obec

Manželstvo uzavreli

Odhlásenie z trvalého pobytu

Rómska
osada

Prihlásenie na trvalý pobyt
Počet obyvateľov k 24.06.2021

Nový rok privítame ohňostrojom

Prajeme Vám šťastný, úspešný a lepší rok 2022
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116Počet obyvateľov k 10.12.2021

Obecná kronika druhý polrok 2021
Narodili sa:
Rebeka Šajnová               jún
Alex Rusnačko                   júl
Zara Zuzana Lapšanská   júl
Tamara Pechová        august
Matúš Mižigár     september
Miran Čonka        september
Nikolas Ščuka      september
Filip Žiga              september
Zoja Končeková       október
Loren Mirgová         október
Viktor Pačaj          november
Tomáš Ščuka        november

    V itajte m edzi nami

Manželstvo uzavreli:
Marianna Korenková                jún
Matúš Lapšanský                        jún
Adela Teplická                             jún
Peter Ščuka                                  jún
Dominika Pechová                       júl
Peter Gallik                                    júl
Peter Stašák                                  júl
Natália Korenková                      júl
Františka Žigová                          júl
Ľubomír Ilavský                   august
Eva Slavkovská                     august
Dávid Balog                           august
Katarína Gavalierová   september
Tomáš Žiga                     september
Pavlína Fečundová       september
Kristína Pechová           november
František Mižigár      november

                  B   l a   h  o želáme

Významné životné
jubileá oslávili:
Anna Fetkovičová   80 rokov
Helena Pulhošová   80 rokov
Emil Barlák      80 rokov
Michal Korenko         85 rokov
Ján Mlynár                  85 rokov

    Blahoželáme

Na poslednú cestu sme vyprevadili:
Františka Mlynára                          júl
Emíliu Slavkovskú                     august
Annu Korenkovú                   október
Jozefa Bizuba                    november
Vyslovujeme úprimnú sústrasť pozostalým



DVD Švábovce 1998 - 2018  a  DVD Deň obce 2018 2,00 € 

  Prosíme vás, aby ste venovali väčšiu 
pozornosť separovaniu komunálneho 
odpadu! Vyvážajú sa iba tie nádoby, ktoré 
sú vo vlastníctve firmy Brantner Poprad 
s.r.o. Vrecia  s komunálnym odpadom sa 
nebudú vyvážať (maximálne jedno, aj to 
len občas). 

Komunálny odpad 

Posilňovňa je určená ženám      
a dievčatám, ktoré si chcú 
z a š p o r t o v a ť  a  c í t i ť  s a  f i t . 
Nachádza sa v budove obecného 
úrad a navštevovať ju môžete      
v priebehu celého dňa, počas 
celého týždňa, v závislosti od 
o b s a d e n o s t i  p o s i l ň o v n e . 
Vybavená je vibračným strojom, 

stacionárnym bicyklom, orbitrekom, bežeckým pásom. Poslúži vám aj 
žinenka, posilňovač nôh, rotana, fit lopty, činky. V prípade záujmu sa 
môžete ohlásiť na Obecnom úrade vo Švábovciach.

Knižnica je otvorená každý 
pondelok od 16.30 do 19.00 hod.

Klzisko aj tento rok vďaka mrazivej zime 
je v prevádzke, podvečer pri umelom  
osvetlení. 

  Prosíme občanov žijúcich v Osade, 
aby udržiavali poriadok v okolí 
svojich domovov. Prosíme vás, aby 
ste odpad hádzali do kontajnera      
a  nie mimo neho.  Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa snažia udržiavať 
zdravé životné prostredie.

Neporiadok

  Zašportujte si na multifunkčnom 
ihrisku, je otvorené pre verejnosť aj    
v  z i m n o m  o b d o b í .  K ľ ú č e  o d 
osvetlenia MI na tel. 0904 677 744. 
Cena za osvetlenie 2,00 €/hod. 
Prosíme vás, aby ste si pri vstupe 
pozorne prečítali  prevádzkový 
poriadok umiestnený na vstupnej 
bránke MI a na webovej stránke 
www.obecsvabovce.sk - VZN 1/2020. 

Multifunkčné ihrisko

15,00 Eur

Publikáciu 
ECAV si môžete 
zakúpiť na 
farskom úrade 
Švábovce a na 
Obecnom úrade. 

20,00 Eur 

   V roku 2020 sa vo Švábovciach uskutočnil archeologický 
výskum na území IBV Sad. V súčasnosti sa realizuje projekt 
zameraný na podrobnú analýzu nálezového materiálu. Bola 
pripravená aj on-line prezentácia výsledkov archeologického 
výskumu na webstránke Múzea v Kežmarku formou 

 interaktívnej 3D mapy terénu. Virtuálne spracované 

nálezisko ponúka takmer neobmedzené formy prezentácie. 
Ide o prvú etapu, ktorá bude v roku 2022 doplnená o ďalšie 
zaujímavosti o nálezoch, rekonštrukcie objektov, 3D 
zobrazenia nálezov. Veríme, že takáto forma predstavenia 
lokality umožní návštevníkom webstránky múzea utvoriť si 
lepšiu predstavu o tom, čo znamená archeologický výskum   
a ako môže obohatiť naše poznanie o krajine, v ktorej žijeme. 

Mgr. Marta Kučerová, archeologička Múzea v Kežmarku

Vykopali sme a co dalej? 
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  Vonkajší fitnes. Celý rok si môžete 
zacvičiť na šiestich stanoviskách - beh, 
rebrík, bradlá, orbitrek, kyvadlo a twister.

Publikáciu
o obci

Švábovce si  
môžete zakúpiť 

na Obecnom 
úrade.

https://www.kezmarok.com/?Domov/Archeologicky-vyskum/Stredovek-vo-Svabovciach/Postprocessing-v-archeologii#obsah
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V rámci I. etapy obnovy Rímskokatolíckeho kostola Krista 
Kráľa vo Švábovciach bol vypracovaný a podaný projekt na 
ministerstvo kultúry. Archeologický výskum sa uskutočnil    

   Rímskokatolícka cirkev farnosť Hozelec získala dotáciu od 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na obnovu kostola 
vo Švábovciach.

Prvá písomná zmienka o obci je 
z roku 1268 ako „de villa Sweni“. Do 
roku 1294 bola obec majetkom kráľa 
O n d r e j a  I I I . ,  k t o r ý  v y m e n i l 
Švábovce za hrad Plaveč s Arnol-
dom z rodu Hrhovských (Görge-
yovcov). Jeho potomkovia založili 
vlastný rod Sváby - odtiaľ názov 
Švábovce. Najstaršou pamiatkou je      
Kostol Krista Kráľa    z prvej 
polovice 13. storočia.

Obec Švábovce leží uprostred 
krásnej slovenskej prírody. Zo 
severu je obklopená Vysokými 
Tatrami a z juhu Slovenským rajom. 
Územie obce patrí do okresu Poprad 
v Prešovskom kraji. Má rozlohu  906 
ha. Najvyšší bod obce má 808 m 
n.m. (temeno Dubiny) a najnižší 599 
m n.m. (miesto kde Gánovský potok 
opúšťa kataster).

   Pri archeologickom výskume          
v lokalite      sa našiel zlomok Sad
strieborného denára z čias Ondreja 
III., ktorý vládol Uhorsku v rokoch 
1290-1301. Z literatúry je dosiaľ  
známa len kresba podobnej mince. 
V minulosti boli Švábovce banskou 
obcou       . Ťažba mangánovej rudy 
sa začala okolo roku 1825 a v roku 
1971 bola ukončená.

   Takéto druhy rastlín potrebujú pre 
svoj rast vysoký obsah solí v pôde 
(ako na morskom pobreží). Na 
území sa vyskytuje 28 chráne-ných, 
ohrozených a vzácnych druhov 
vyšších rastlín.

   Na území obce bola vyhlásená 
osobitne chránená časť prírody         
s názvom Prírodná rezervácia 
Švábovská stráň,   kde rastie 
hlaváčik jarný. V katastri obce sa 
nachádza aj Územie európskeho 
významu - Dolina Gánovského 
potoka. Platí v ňom 4. stupeň 
ochrany prírody a krajiny. Je 
charakteristické výskytom viace-
rých druhov slanomilných rastlín    - 
Gánovské slaniská. 
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Švábovce

Obnova historickej pamiatky
v súvislosti s plánovanými stavebnými prácami za účelom 
odvlhčenia a sanácie obvodového muriva na severnej strane 
kostola. Realizovaný bol na konci augusta a začiatku 
s e p t e m b r a .  S p o m í n a n ý  v ý s k u m  b o l  p o d p o r e n ý 
ministerstvom kultúry v programe ,,Obnovme si svoj dom“   
v podprograme 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok. Po 
spracovaní budú výsledky z výskumu slúžiť ako podklad pre 
ďalšie stavebné práce súvisiace s obnovou kostola Krista 
Kráľa vo Švábovciac.                                                                              Mgr. Matúš Hudák

   Švábovce boli obec, v ktorej sa väčšina obyvateľov hlásila k Slovákom. Hovorilo 
sa „po našemu“ t.j. zmesou spišského dialektu (kosmata=strapatá, 
ľapotac=tárať hlúposti), nemčiny (štrimfľa=pančucha), poľštiny (tuňo=lacno). 
Písalo a čítalo sa podľa aktuálne platných nariadení. Neplatilo to ale                      
v duchovnom živote. Náboženská literatúra bola vydávaná tak, aby ju mohol čítať 
každý veriaci a rozumel jej. V kostoloch sa používal spevník ľudovo nazývaný 
„Kancionál“ u nás sa používal „Tranoscius“. Uvádzam niekoľko náboženských 
kníh, ktoré boli používané vo Švábovciach členmi majoritnej (obr. 1 - 4) aj 
minoritnej (obr. 5) konfesie pri náboženských obradoch.

Z histórie, náboženská literatúra

1 - vydaná v roku 1744, písaná 
švabachom, stredovekou nemčinou, 
slová boli písané nemeckou abecedou, 
ale ich výslovnosť bola česká.

4 – vydaná v roku 1902 v Prahe, 
písaná biblickou (králickou) češtinou 
- slová písané aj vyslovované česky. 
Bibliu používala Katarína Korenková 
(cetka Katka), bývalé číslo domu 29. 

3 - vydaná Karolym v roku 1856 v Pešti, 
písaná švabachom, túto knihu som 
používal ešte v 70. rokoch 20 storočia.

2 - vydaná v roku 1843, písaná 
švabachom, darovaná Michalovi 
Bobovskému v roku 1884,  jeho 
poznámky sú písané biblickou češtinou.

5 - kniha ktorú používala Mária 
Rakociová (cetka Rakocka), vydaná        
v roku 1931.    
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