ROČNÍK XI.

ČÍSLO 1

Púšť v srdci mesta

P

úšť v duchovnom význame učí človeka k sebapoznaniu, očisťuje ho a
učí ho hľadať základ života, Boha. My
máme nato odborný teologický výraz:
katarzia, t.j. prežitie vnútornej očisty,
vnútornej zmeny a duchovnej obnovy.
Aj Ježiš Kristus na začiatku svojho
verejného účinkovania sa utiahne na
púšť, kde štyridsať dní prežíval svoju
katarziu. Ježiš v samote, tichu, pôste
a modlitbe hľadá prítomnosť neviditeľného, božskú skutočnosť večného,
intímnosť s absolútnom, prehĺbenie
spojenia s Bohom, pokoj a radosť srdca. Nebolo to ľahké pre neho. Diabol
pokúšal aj Ježiša, a záver jeho pobytu
na púšti je nám veľmi dobré známy.
Ježiš pokušiteľovi – diablovi, hovorí: „
Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a
jedine jemu budeš slúžiť“.
My, dnes akoby sme skusovali inú
prax. Žijeme v dobe, keď aj tí najpevnejší majú pokušenia proti viere. Pokušenia boli vždy, ale myslím si, že takú
veľkú rôznosť a rozmernosť nemali,
ako majú v súčasnosti. Úzkosť, strach,
novodobé modly, moc a bohatstvo
ponorili do tmy základnú požiadavku
Desatora: „Milovať budeš Pána, svojho
Boha, z celého srdca...“ Oprávnene sa
môžeme pýtať: „ako premôcť tmu, ktorá obkolesila moderného človeka? Ktorou cestou ísť, aby som našiel Boha?
Je to cesta, ktorá je vymedzená dvoma bodmi: za východisko má náš hriech
a za cieľ Kristovu novosť. Je to pochod
z otroctva idolov do slobody zasľúbenej
zeme, ako to urobil starozákonný ľud.
A táto cesta starozákonného ľudu viedla cez púšť. Púšť je teda odpoveďou na
naše otázky. Avšak púšť nie v zmysle zemepisnom, ale púšť v biblickom význame. Púšť pod ktorou chápeme hľadanie
Boha v tichu, pôstom a modlitbou. Je to
miesto, kde môžeme znova nadobudnúť
odvahu vyslovovať slová pravdy, rozpamätajúc sa , že Boh je pravda.

Carlo Carreto na základe svojich
skúseností nám hovorí „ži podľa hesla :
púšť v srdci mesta. Vytvor si malú pustovňu doma vo svojom dome, očisti sa
od nánosov nekresťanských, vrúcnejšie
miluj Boha . Ako sa to dá ? Nuž viac
umlčuj televízor, počítač, rádio. Vylúč alkohol, zriekni sa zábav, diskoték.
Viac počúvaj a čítaj Písmo Sväté. Z počúvania a čítania Božieho slova sa rodí
modlitba. Deň začíname výdatnejšou
rannou modlitbou a končíme ho večernou modlitbou na kolenách. Skúste
využiť cestovanie ba prácu ako čas na
premýšľanie o Bohu“.
Možno niekto si povie, ale toto všetko je prežitok, zastarané a nemoderné.
Pripusťme, že je nemoderné, ale je tu
moderná nutnosť , aby sme hladným
dokázali poskytnúť to, po čom sami
túžime: Ježiša, ktorý má moc osvetliť,
prežiariť tmu, ktorá nás obklopuje s nástrahami pokušenia.
Veľký pôst rozumieme čas od
Popolcovej stredy do Veľkej noci.
Tento čas zahrňuje štyridsať všedných dní a šesť nedelí. Pôst ustanovila Cirkev na pamiatku štyridsaťdenného pôstu Pána Ježiša na
púšti, keď sa pripravoval na verejnú činnosť.
V období Veľkého pôstu sa má
uskutočňovať predovšetkým naša
vnútorná premena, naše pokánie.
Sväté písmo a cirkevní otcovia
zdôrazňujú hlavne tri formy: pôst,
modlitbu a almužnu.
Pôst v širšom zmysle slova znamená nielen zdržiavať sa mäsitých
jedál, ale aj toho, čo je nám príjemné. Postime sa aj vtedy, keď premáhame svoje žiadosti, náruživosti
alebo sa zdržujeme tiež dovolených
pôžitkov.
J.G.

FEBRUÁR 2015

Plán činnosti charity
Kataríny Alexandrijskej
v Kvačanoch na rok 2015
11. 2. 2015 - Svetový deň chorých
– návšteva ťažko chorých – malý darček (sladkosti, čaj)
marec
- oprava a náter umučenia na kríži
na Suchej
- výzdoba krížov v Jamníku a na
Horekoncovej, posvätenie kríža na
morovom cintoríne v Jamníku podľa
počasia
21. 3. 2015 - stretnutie charít na
našom farskom úrade
29. 3. 2015 - zhotovenie kytičiek
z maňušiek
14. 9. 2015 - posvätenie kríža na
Horekoncovej podľa počasia
13. 12. 2015 - tretia adventná nedeľa – napečenie oblátok
V prípade potreby pomoc farskej
rade v jej aktivitách. Na prvom mieste je služba starým a chorým ľuďom
podľa potreby priebežne počas celého roka.
Chcela by som poďakovať všetkým
členkám farskej charity, ktoré sa
akýmkoľvek spôsobom podieľajú
na činnosti farskej charity či už milým slovom a úsmevom, alebo inou
službou našim starým občanom.
Poďakovanie patrí členkám ktoré sa
starajú o občerstvenie na stretnutiach
farských charít v dome sv. Kláry a tiež
členkám ktoré sa zúčastňujú brigád
poriadaných farskou charitou.
Srdečne Pán Boh zaplať!
Koordinátor F. CH. M. K.
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Duchovný život našej farnosti (pokračovanie)
Rok 2014, ktorý bol zasvätený k Panne Márii Sedembolestnej sa skončil. Od
14.decembra 2014 do 2. februára 2016
prežívame „ROK ZASVATENÉHO ŽIVOTA“. Už samotný názov nám hovorí,
že je to rok všetkých, ktorí celý svoj život
zasvätili Pánu Bohu – Božej službe.
Ako prežíva a začína tento rok po
duchovnej stránke naša farnosť? Tak
ako v ekonomike, nastala hospodárska
kríza, tak je to čoraz horšie aj v cirkvi.
Aj naša farnosť, môžeme konštatovať,
pomaly upadáva. Čo je príčinou? Je na
to veľa dôvodov, ale príčinu, nech každý
hľadá u seba. Všetci potrebujeme Pána
Boha, ale keď ho nájdeme, je dakedy už
neskoro. Náš vdp. farár často spomína v
kázňach, že ak Pána Boha nespoznáš a
nenájdeš, kým si mladý čiže od dieťaťa, v
starobe ho už darmo budeš hľadať, lebo
nebudeš vládať prísť do kostola, aby si
ho navštívil a sa s ním stretol.
V minulom Katarínskom hlase som
svoj článok zakončila slovami „Panna
Mária ružencová oroduj za nás“ čiže
mesiacom októbrom. V novembri sme
spomínali a modlili sa za našich zomrelých príbuzných a známych. V deň
Všetkých svätých, 1. novembra, sme
mali na oboch citorínoch pobožnosť a v
deň dušičiek, v Dome nádeje, sme svätú
omšu obetovali za všetkých zomrelých,
pochovaných na miestnom cintoríne.
11. 11. 2014 vo sviatok sv. Martina, v
našom kostole vystupoval ruský orchester Duo music sanctus z Moskvy Nikolaj
Palubojarov – klavirista a operná speváčka Tatiana Rubinská – laureáti medzinárodných kongresov. Bol to koncert
klasickej hudby veľmi pekný. Vstupné
bolo dobrovoľné. Chodia takto vystupovať v kostoloch, čím si ﬁnančne pomôžu
na živobytie a zvlášť pre svojho Nikolajovho postihnutého syna.
23. 11. 2014, okrem sviatku Krista
Kráľa, bol v našej farnosti odpust Sv. Kataríny Alexandriskej – patrónky nášho
chrámu. Sv. omšu spolu s naším vdp. farárom, celebroval vdp. Saniga Vladislav.
Na sv. omši boli prítomní aj jeho matka,
sestra a sestrička Júlia. Všetkých potom
na slávnostný, chutný obed pozvala p.
Harychová, za čo jej úprimné Pán Boh
zaplať. Týmto dňom sa skončil cirkevný
rok. Začalo sa adventné obdobie – príchod nášho Spasiteľa.
6. 12. 2014, ako vždy zavítal do našej
farnosti Sv. Mikuláš, ktorý porozdával
deťom v kostole darčeky. Tí čo neboli a
darček si zaslúžilí, Mikuláš im ho poslal
po deťoch alebo príbuzných domov.
V 3. adventnú nedeľu naša koordinátorka farskej charity p. M. Kojšová pri-

pravila pre veriacich k Vianociam malú
fľaštičku chutného včelieho medu, za čo
jej všetci veľmi pekne ďakujeme. Bol to
jej vlastný výrobok. Dobrovoľný ﬁnančný príspevok, bol odovzdaný pokladníčke farskej charity. Pre vysvetlenie, takéto
ﬁnančné výťažky sú použité alebo budú
použité pre ťažko chorých, ktorí sa nachádzajú v núdzi alebo ako to bolo tohto
roku, že tým, ktorí nevládzu prísť do
kostola, členky farskej charity ich 11. 2.
2015 – „Deň chorých“ navštívili a potešili malým balíčkom sladkostí.

pnuté, na čo nás aj náš vdp. farár pred sv.
omšou na Nový rok, upozornil. Sľúbili
sme, že sa to v budúcnosti, už nestane.
Vinu na seba som zobrala ja, nakoľko
som zastupovala p. kostolníčku.
Začiatočné dni Nového roka boli
studené, veľká fujavica, na sv. Tri krále bolo až – 20 stupňov. Kaplnku Sedembolestnej Panny Márii sme počas
Vianoc, pre zlé počasie nenavštevovali.
Prvý raz v Novom roku sme išli až 11.
1. 2015. V túto nedeľu (sviatok Krst
Krista Pána), nám bola v kostole počas
sv. omše zaspievať, pre nás už známa,
operná speváčka p. Smrečanová, ktorú
doprevádzala sl. Mirka Malá. Bol to pre
nás umelecko duchovný zážitok.

• Vianočná omša

Vianočné sviatky sme sa snažili
prežiť v pokoji v rodinnom kruhu. Pre
niektorých boli smutné, keď im pri sviatočnej večeri ostala jedna stolička voľná,
pre iných boli radostné, keď im pribudol
do rodiny ďalší člen. Polnočná sv. omša
bola o 22.hod a do kostola nás sprevádzali miestnym rozhlasom vianočné koledy. Na oblohe svietili jasno hviezdičky,
len nám k vianočnej atmosfére chýbal
sneh. Na Božie narodenie 25. 12. už pršalo a na sv. Štefana bola veľká fujavica,
takže na pobožnosti pri jasličkách, kedy
bola vyložená aj sviatosť oltárna, nás
bolo veľmi málo.

• Náš betlehem

31. 12. 2014 sme ďakovnou sv. omšou a pobožnosťou zakončili starý rok.
Nový rok 2015 sme privítali netradične. O polnoci bolo počuť len silné
zvuky zábavnej pyrotechniky a zvony,
menším nedorozumením, neboli za-

• Svätenie Trojkráľovej vody

Od 18.-25. 1. 2015, sme sa pred sv.
omšou, po sv. ruženci, modlili za zjednotenie kresťanov.
26. 1. 2015, sme sa na pozvanie diecéznej spišskej charity, zúčastnili spolu
s členkami našej farskej charity vysvätenia Stacionárneho charitného domu
pre seniorov a matky s deťmi („Dom
Božej prozreteľnosti“-vedľa Domu sv.
Kláry) v Lipt. Mikuláši. Nachádza sa na
Borbisovej ulici, ktorý odkúpila Spišská
diecézna charita a ho upravila tak, aby
bol vhodný aj pre vozičkárov a iných
postihnutých ľudí a deti. Najskôr bola
o 9.hod sv. omša v kostole na námestí,
ktorú celebroval náš otec biskup Štefan
Sečka (prezident Slovenskej katolíckej
charity) a po nej sme išli všetci prítomní
do charitného domu, kde bol slávnostne
vysvätený. Na sv. omši bolo prítomných
asi 8 kňazov, spolu aj so svojimi veriacimi z okolitých liptovských charít. Po
vysvätení bolo menšie občerstvenie,
ktoré pripravili jednotlivé členky charít,
medzi ktorými boli aj naše členky, za čo
im úprimné Pán Boh zaplať
2. 2. 2015 bol sviatok Obetovania
Pána (Hromnice). Je sviatkom aj zasväteného života a práve tento rok je k
nemu zasvätený. V tento deň náš vdp. fa-

Katarínsky hlas 1/2015

rár mal veľmi peknú kázeň, týkajúci sa
obdobia staroby, že nemáme čakať len
na starobu, kedy budeme mať času prísť
do kostola a ku sviatostiam, ale sa treba
zasvätiť duchovnému životu od mladosti a viesť k tomu aj svoje deti. Vyzýval
najmä chlapov a mládež, aby pristupovali k sv. spovedi aj na prvé piatky a robili si deväť prvých piatkov.
11. 2. 2015 bol sviatok Panny Márie
Lurdskej - svetový deň chorých. Farská
charita zakúpila tým veriacim, ktorí
nevládzu prísť do kostola, malé balíčky
(27 kusov), členky farskej charity ich
navštívili a sa s nimi porozprávali. Veľmi ich to potešilo a boli za to povďační.
Prítomní, čo boli večer na sv. omši, dostali pomazanie chorých.

• Pomazanie chorých

18. 2. 2015 – popolcovou stredou
sme začali obdobie pôstu. Čo pre nás
znamená pôst? Trochu sa stíšiť a zamyslieť sa nad svojim životom. Či všetci
nenesieme ten ťažký kríž, ktorý niesol
Pán Ježiš na Golgotu? Niet rodiny, niet
človeka, čo by nemal nejaký kríž. Nie
ten, čo visí na stene, ktorý by mala mať
každá rodina, ale celý nás život sa podobá krížu Pána Ježiša. Niektorý je ľahší,
iný ťažší, ale Pán Ježiš nám dá len taký
kríž, ktorý vládzeme uniesť. Je staré porekadlo :“Koho Pán Boh miluje, toho
krížom navštevuje“.
V piatok 20. 2. 2015 bola prvá krížová cesta. Bola to detská krížová cesta, ktorú pripravila pre deti naša Julka.
Pretože boli jarné prázdniny a veľa detí
aj chorých, bolo ich málo, iba 6, ale krížovú cestu čítali veľmi pekne a tak isto aj
spievali pôstne detské pesničky, za čo im
patrí veľká pochvala a vďaka. Boli to deti
z nižších ročníkov, ale vyzývame aj deti z
vyšších ročníkov, najmä dievčatá, aby sa
k nim pripojili, veď Pán Ježiš má všetky
deti rád, bez rozdielu, aké sú.
V 1. pôstnu nedeľu nás ráno na
prvú sv. omšu o 9. hod prekvapil návštevou náš bývalý p. dekan Saniga. Toho
času je charitným duchovným otcom v
našej diecéze. Keďže bola v tento deň aj
zbierka na charitu, v kázni nás oboznámil o našej diecéznej charite, koľko má
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zamestnancov a na aký účel sa využívajú
zbierky na charitu, že neslúžia pre mzdy
zamestnancov, ale na stavanie a rekonštrukcie charitných domov pre opustených, starých a chorých ľudí, o ktorých
sa nemá kto postarať. Spomenul tiež,
kde všade máme, v ktorých mestách,
takéto zariadenia (Trstená, Zázrivá, Ľubica, Spišská Nová Ves a ďalšie).
V januári, že bol tiež otvorený denný
stacionárny dom v Lipt. Mikuláši a toho
času zbierky idú na stavbu charitného
domu v Novej Ľubovni, odkiaľ je náš vdp.
farár. Okrem iného zaďakoval aj opatrovateľskej službe, ktorá sa o chorých stará
a všetkým, ktorí prispievajú ﬁnančne, ale
aj duchovne svojimi modlitbami.
V tento deň bola odslúžená sv. omša
za našu lektorku čítania p. Máriu Jančokovú, ktorá sa 18. februára dožila 60-tych narodenín. Ku gratulácii sa pridáva aj naša farská rodina.
Je obdobie pôstu. Stíšme sa, zastavme sa trošku v tomto uponáhľanom
živote a porozmýšľajme každý sám nad
sebou. Zbavme sa nelásky, nenávisti a
preklínania. Nech zavládne medzi nami
láska a vzájomné porozumenie, či to už
v rodinách, vo farnosti, v našom štáte,
ale i na celom svete.
Vyvrcholením pôstu nie je Veľký
Piatok, ale Veľkonočná nedeľa, kedy na
úsvite vstal zmŕtvych Pán Ježiš, ktorý
nás svojou smrťou vykúpil a oslobodil
od hriechov. Nech v každom chráme
zaznie o 5 týždňov to radostné „ALELUJA. Pán Ježiš Kristus vstal zmŕtvych,
radujme sa“. Počas pôstu by sme sa mali
všetci veriaci duševne pripraviť a splniť
si základnú povinnosť kresťana tým, že
prijmeme sviatosti zmierenia.

I keď vieme, že ﬁnančná kríza dolieha väčšinou na nás všetkých, predsa v
mene pastoračnej a hospodárskej rady
prosím, ktorí môžu prispieť ﬁnančný
milodar na dokončenie hlavného oltára a iných dokončovacích prác. Treba
nám ešte dokončiť spodok hlavného
oltárneho stola, boky a dvere hl. oltára.
Sú potrebné už aj menšie opravy stien
v interiéri kostola, najmä v spodných
častiach, ale aj vonkajšie steny kostola
treba ošetriť, lebo v niektorých častiach
od vlhkosti opadáva vonkajšia omietka.
Po trinástich rokoch je už treba natrieť
aj strechu. Čiže ﬁnancie sú nám ešte stále potrebné, ale môžeme robiť len vtedy,
keď budeme mať na to, preto aj takouto
písomnou výzvou prosíme o podporu.
Mesačná zbierka po 1,11€ na mesiac na
1 rodinu naďalej pokračuje tak, ako to
bolo predošlé roky. Je to smiešna suma,
ale korunka ku korunke, keď každá rodina prispeje, vznikne aj väčšia suma
ﬁnancií. Veď zatiaľ žiadna zbierka priamo obetovaná na opravu kostola nebola, ale ak bude potrebné, budeme aj
takúto zbierku musieť vyhlásiť. Dobrodincom vopred ďakujeme. Myslím, že
my dospelí si uvedomujeme, že to, čo
necháme po sebe, necháme to len mladej generácii, našim deťom a vnúčatám.
Buďme im teda vzorom, aby mali, čo po
nás prevziať, aby náš zrekonštruovaný
Boží chrám nezíval v budúcnosti prázdnotou, ale bol vždy naplnený.
V tomto, už začatom novom roku,
vyprosujme si od Nebeského Otca vo
svojich modlitbách veľa zdravia a Božieho požehnania.
tajomníčka FR, V. S.

Opustili nás 2014:
p. Marta Slotková (79-ročná)
p. Silvia Majdová (36-ročná)
p. Agáta Vraštiaková (64-ročná)
p. Anastázia Štefaniaková (67-ročná) p.
Ing.František Florek (81-ročný)
p. Karol Stromček (85-ročný)
p. Margita Kelčíková, rod. Grúňová (86-ročná)
p. Ondrej Smiešny (51-ročný)
p. Rudolf Stromček (90-ročný)
p. Ladislav Krčmarek (74-ročný)
p. Žoﬁa Klepáčová (89-ročná)
Sviatosť manželstva prijali:
Renáta Štepaniaková a Štefan Smiešny
• „Kajate sa a verte v evanjeliu”

V závere môjho článku, sa chcem
všetkým v mene farskej rady poďakovať
za akúkoľvek vykonanú prácu a pomoc v
našej farnosti za uplynulý rok 2014.
Pán Boh zaplať aj za ﬁnančné milodary a modlitby, ktoré tiež sú potrebné
k životu našej farnosti.

Prijali sviatosť krstu:
Juraj Hladiš
Amélia Ďuroňová
Scarlet Šablatúrová
Oliver Florek
Juraj Račko
Prijali sviatosť krstu:
Oslavovali 60 rokov manželstva „Diamantová svadba“: Margita, rod. Brunčiaková a Oldřich Culek
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Kronika - Rok 2009
1. januára 2009 – výmena slovenský korún za Euro.
Život vo farnosti – po svätej omši 9.
Januára zasadanie farskej rady ohľadom
4.kresťanského plesu.
24.1. – 4. Kresťanský ples sa vydaril.
Zábava dobrá od večera do rána. Uvádzali
Ladislav Gromský a Júlia Gromská, bol spestrený programom. Zúčastnila sa už tradične
sestra Júlia so svojimi deťmi z centra detského domova v Liptovskom Mikuláši. Prišiel
aj pán dekan. Boli sme spokojní aj s pánom
farárom. Všetko povybavovala p. Vierka Staníková.
Počasie ku koncu januára sa oteplilo,
bolo celkom príjemne. Aj február začal teplom, neboli mrazy. 14.februára začal padať
sneh a zima. Sneh padal aj v marci a je to
veľa. Nie je zima, ale je mokro.
25. januára 2009 sa začalo s nacvičovaním divadla, ktoré sa má hrať na Veľkú noc
22.apríla pri príležitosti 90.výročia ochotníckeho divadla v Kvačanoch. Režisér pán učiteľ
Milan Červený. Názov divadla „Hora volá“.
15.2.2009 – Svätá omša obetovaná za
manželov Anna a Štefan Burdeľ pri príležitosti spoločného života, diamantová svadba,
kde si obnovili manželský sľub.
1. apríla 2009 nejaký vandal polial benzínom a zapálil zabalzamované pozostatky
Žoﬁe Bosniakovej, ktorá je 365 rokov mŕtva,
bola uložená v krypte v Loretánskej kaplnke,
ktorá je súčasťou kostola sv. Martina v Tepličke nad Váhom.
11.4.2009 – miništranti mali nové alby,
ktorá ušila p. Elena Štepaniaková.
19.4.2009 – Nedeľa Božieho milosrdenstva – prvé sv. prijímanie – dve dievčatá
Henrieta Matajová, Daniela Grúňová.
1. mája – púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva – Poľsko, Krakov. Z Kvačian nás
bolo 12. Šli sme autobusom, ktorý išiel z Liptovského Mikuláša
8.5.2009 – upratovanie zvonice – 8 ľudí
od 8.00 do 12.00 h: Roman Lasák st., Martin
Lasák, Anna Šróbová, Martin Šróba, Pavel
Tylka, Viera Staníková, Anna Drbjaková.
Jubilejné sv. omše
14.4.2009 – Chovan Alfonz – 70 rokov
23.4.2009 – Jozef Gál, Miloš Staník – 60
rokov
5.4.2009 – Anna Hajurková – 70 rokov
22.5.2009 sa ťažko zranil pri práci v hore
Pavol Burdel
22.5.2009 doviezli lešenie z Bratislavy,
zariadil Pavel Tylka od p. Hyrnera.
25.5.2009 – stavanie lešenia vo svätyni
– ﬁrma Jaroslav Bálek
29.5.2009 v piatok mladé ženy matky
boli v divadle v Spišskej Novej Vsi aj s pánom farárom. Pri príležitosti dňa matiek.
Bol mikrobus z Ružomberka, ktorý uhradil
farský úrad, 200 eur. Vstupné si hradil každý
sám á 4 eurá.
30.5.2009 – stavali dvojkríž na Dráhach
(slovenský znak)
4.6.2009 sa začali betónovať základy pod
bytovým domom, 12 bytov v Kvačanoch.
7.6.2009 sa rozdávali prihlášky na birmovku.
11. 6. 2009 – Božie Telo – oltáriky boli
nachystané, ale pre zlé počasie procesia nebola.

HLAS V OBCI KVAČANY
Oznámenie pre občanov
Obecný úrad Kvačany oznamuje občanom, že v roku
2015 sa sadzby dane z nehnuteľností
a poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady oproti roku
2014 nezmenili.
Poplatky sa vyberajú na základe
VZN č. 3/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Kvačany. VZN č. 3/2012
je zverejnené na stránke obce Kvačany (www.kvačanylm.sk). O oslobodenie alebo zníženie, prípadne odpustenie dane občania mohli požiadať do
31.1.2015 na základe § 8 a § 30 VZN
č. 3/2012.
§8
Oslobodenie od dane
a zníženie dane
1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) močiare, plochy slatín a slancov,
rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a
pásma hygienickej ochrany vodných
zdrojov I. stupňa a II. stupňa, pásma
ochrany prírodných liečivých zdrojov
I. stupňa a II. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I.
stupňa a II. stupňa,
c) pozemky verejne prístupných
parkov, priestorov a športovísk,
d) pozemky funkčne spojené so
stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
e) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
2. Správca dane ustanovuje, že na
základe písomnej žiadosti podanej k
31.1.bežného roka, poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb a oslobodenie
od dane z bytov na stavby na bývanie
a byty vo vlastníctve občanov, držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na
ich trvalé bývanie.
3. Správca dane ustanovuje, že na
základe písomnej žiadosti podanej k
31.1. bežného roka, poskytuje zníženie
dane zo stavieb a zníženie dane z bytov vo výške 50 % na stavby na bývanie
a byty vo vlastníctve osamelo žijúcich
občanov starších ako 70 rokov, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie.

§ 30
Zníženie a odpustenie
1. Obec poplatok zníži o 50%, na
základe písomnej žiadosti s požadovanými dokladmi podľa odseku 3, poplatníkovi, ktorý študuje mimo obce a
je ubytovaný v zariadení poskytujúcom
ubytovanie.
2. Obec poplatok zníži, na základe
písomnej žiadosti, o 50 % :
a) osamelo žijúcemu poplatníkovi
nad 70 rokov veku /úľava sa poskytuje
tým, ktorí k 31.12. predchádzajúceho
kalendárneho roka dovŕšili vek 70 rokov/
b) držiteľom preukazu občana s
ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou
sprievodcu
c) 6. a ďalšej osobe, ktoré žijú v
spoločnej domácnosti
3. Doklady preukazujúce dôvod
zníženia je poplatník povinný predložiť správcovi dane do 30 dní odo dňa
vzniku nároku na oslobodenie, najneskôr do 31.01. bežného roka.
Za doklad sa považuje
- potvrdenie o pobyte mimo územia SR / potvrdenie od zamestnávateľa –agentúry, že poplatník je ich
zamestnancom k určenému obdobiu
a miesto výkonu práce poplatníka je
mimo miesto jeho trvalého pobytu +
úradne overený preklad do slovenského jazyka /
- potvrdenie o návšteve školy
- potvrdenie o umiestnení občana v
zariadení sociálnych služieb
- potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody

Demograﬁa

obyvateľstva v roku 2014
v Kvačanoch
stav obyvateľstva
k 1.1.2014
prisťahovaných
narodených detí
odsťahovaných
úmrtie

586
10
4
14
9

stav obyvateľov
k 31. 12. 2014
577
(z toho žien – 298 a mužov – 279)

Katarínsky hlas 1/2015

Naša obec
počas roka 2014
Január
Divadlo Faraóni
(ochotníci zo Smrečian)
Február
Športples
Marec
Bakus, Fašianngová tancovačka
Voľba prezidenta
(Účasť v prvom kole 55,4 %)
(Účasť v druhom kole 58,68 %)
Máj
Stavanie májov
Beh priateľov piva
Deň matiek
Euro voľby (Účasť 12,17 %)
Jún
Súťaž rodičov a detí k MDD
Júl
Kvačiansky kotlík
(prihlásených 33 družstiev)
September
Vystúpenie speváka Dušana Grúňa
Október
Divadlo Kováči
(Ochotnícky divadelný súbor v Žiari)
Mesiac úcty k starším
November
Komunálne voľby (Účasť 64,42 %)
December
Prvé ustanovujúce zastupiteľstvo
Vianočný turnaj
Uvítanie detí do života
Estráda
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Kontrolná činnosť na obci
Kontrolná činnosť v jesennom a
zimnom období bola v súlade s plánom kontrolnej činnosti zameraná
na nasledujúce oblasti: agenda dodávateľsko odberateľských zmlúv obce
Kvačany, došlých a vystavených faktúr a objednávok, vykonanie inventarizácie obce Kvačany za rok 2013,
hospodárenie Základnej školy v Kvačanoch za 1. polrok 2014 a záverom
roka 2014 nasledovalo aj vypracovanie písomného odborného stanoviska
hlavného kontrolóra ku návrhu rozpočtu obce Kvačany na rok 2015 pred
jeho schválením.
V súvislosti s vykonaním uvedenej kontroly neboli zistené závažné
nedostatky zo strany zamestnancov
obecného úradu a základnej školy.
O podrobných výsledkoch každej
vykonanej kontroly boli poslanci
obecného zastupiteľstva v Kvačanoch
oboznamovaní prostredníctvom písomných správ o kontrolnej činnosti
na pravidelných zasadnutiach obecného zastupiteľstva v Kvačanoch.
Mimoriadne kladne hodnotím
predovšetkým predkladanie a prerokovávanie rozpočtových opatrení za
účelom úpravy rozpočtu obce a ZŠ
počas roka v zmysle zákona č. 583/
2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V roku
2014 dosiahli úctihodný počet - 47.
Výzvou do budúcnosti ostáva úplné
splnenie agendy vykonávania inventarizácii v zmysle § 29 a § 30, zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
V súčasnosti prebieha kontrola zameraná na hospodárenie príspevkovej
organizácie TJ Družstevník Kvačany
za rok 2014 a kontrola hospodárenia

Školskej jedálne pri Základnej škole v
Kvačanoch za rok 2014.
O výsledkoch kontroly budú poslanci a verejnosť informovaní na najbližších zasadnutiach obecného zastupiteľstva v Kvačanoch.

Návrh plánu kontrolnej činnosti
na 1. polrok 2015
V súlade s § 18f, ods. 1, písm. b, zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
a zákona č. 502/2001 Z. z. o ﬁnančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015:
1. Kontrola hospodárenia Telovýchovnej Jednoty Družstevník Kvačany
za rok 2014
Termín: do konca februára 2015
2. Kontrola hospodárenia Školskej
jedálne pri základnej škole v Kvačanoch za rok 2014.
Termín: do konca februára 2015
3. Kontrola vykonania Inventarizácie majetku obce Kvačany za rok 2014
/ podľa § 29 a 30 v zmysle zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve/
Termín: do konca marca 2015
4. Kontrola dodávateľsko odberateľských zmlúv obce Kvačany, došlých
a vystavených faktúr a objednávok za
obdobie od 01.07.2014 do 31.12.2014.
Termín do konca apríla 2015
5. Kontrola príjmov, výdavkov a ﬁnančných operácií obce Kvačany v období od 01.07.2014 do 31.12.2014 ako
aj výkon následnej ﬁnančnej kontroly.
Termín: do konca mája 2015
6. Kontrola evidencie a vybavovania
sťažností občanov za 2. polrok 2014 /v
zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach/
Termín: priebežne
7. Vypracovanie písomného odborného stanoviska ku návrhu záverečnému účtu obce Kvačany za rok 2014
pred jeho schválením v zmysle § 18f,
ods. 1, písm. c, zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
Termín: do konca júna 2015
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Miestny spolok
Slovenského Červeného kríža v Kvačanoch
MsSČK v Kvačanoch má 89 členov.
Patrí medzi jeden najväčší a fungujúci
spolok v liptovskom okrese.
Ako to už býva zvykom, náš spolok ukončuje fašiangové obdobie tradičným bakusovským sprievodom a
fašiangovou zábavou, na ktorej nikdy
nechýba chutná praženica.

Počas celého roka sa zúčastňujeme
na obecných akciách ako zdravotný
dozor, naše členky navštevujú chorých
a bezvládnych občanov, starajú sa o
poriadok v obci a celoročne upravujú
park pred materskou školou.Ako tím
sa každoročne zúčastňujeme na akcii
Kvačiansky kotlík, kde sme v roku 2014
obsadili krásne 2. miesto, z čoho sme
mali veľkú radosť.

v Liptovskom Mikuláši a to konkrétne internému oddeleniu. Do zbierky
prispelo veľa našincov, ale aj veľa úplne
cudzích ľudí, ktorých ani ja nepoznám.
Za pomoc Vám všetkých veľmi pekne
ďakujem.
V spolupráci s obchodným
domom Kaufland a okresným
spolkom Liptovský Mikuláš sme
v našej obci odovzdali potraviny
občanom ZŤP a
matke s dieťaťom.
Každý druhý rok oceňujeme na výročnej členskej schôdzi bezpríspevkových darcov krvi za obec Kvačany.
Muži (poradie podľa odberov): Ľubomír M. – 6x, Ján K. – 5x, Martin D.
- 4x, Michal T. - 4x, Pavel G. – 3x, Peter
H. – 3x, Milan G. – 2x, Marek G. – 2x,
Miroslav M. – 2x, Karol F. – 1x, Ing.
Róbert M. – 1x, Martin O. – 1x, Martin
S. – 1x
Ženy (poradie podľa odberov): Michaela M. – 5x, Katarína K. – 4x, Miriam G. – 3x, Ľubica S. – 3x, Simona
B. – 2x, Zuzana R. – 2x, Mária T. – 1x,
Martina T. – 1x
Za Vašu vzácnu tekutinu, ktorá sa
už dnes berie ako orgán ľudského tela a
pomôže nejednému pacientovi, sa chcem poďakovať. Týmto chcem vyzvať
najviac mladých ľudí, aby sa nebáli, nabrali odvahu a zúčastnili sa odberu na
Transfúzno-hematologickom oddelení
v LNSP Liptovský Mikuláš. Odberové
dni sú utorok a streda od 6,30 – 8,00
hod.

V roku 2013 a 2014 som si ako
predsedníčka spolku dovolila vyhlásiť
zbierku posteľnej bielizne a hrnčekov,
ktoré boli odovzdané LNSP I. Stodolu

Na záver prajem všetkým členkám,
členom a pravdaže aj ostatným obyvateľom našej obce veľa „ZDRAVIA
– LEBO JE VZÁCNE“
M.M. predsedníčka
MsSČK v Kvačanoch

Z činnosti OZ Oblazy
I tentoraz by som rád využil príležitosť a informoval všetkých i prostredníctvom Katarínskeho hlasu aspoň v
skratke o tom, čo sa nám v OZ Oblazy
v predchádzajúcom období podarilo
realizovať.
Avizovaný altánok s ohniskom na
parkovisku pod Kvačianskou dolinou
už stojí. Zosumarizujem, že sme na
tento projekt získali grant 2543 EUR z
Nadácie Orange a ďalších zhruba 3000
EUR na zvyšný materiál a ﬁnancovanie
celej realizácie pokryl Ján H. svojimi
zdrojmi či priamo prácou. Pevne verím, že altánok s ohniskom nejeden raz
spoločne využijeme a bude dlho slúžiť
ako turistom, tak i nám všetkým.

Jesennú sezónu sme ukončili spolu s chlapmi z DHZ Kvačany brigádou
zameranou na náter vyhliadky na Malom Roháči, v Kvačianskej doline. Veľmi
príjemnej akcie sa zúčastnili Milan K.,
Karol F., Martin D., Andrej S., Roman
L., Marek H., Pavol T. a ja. Po dlhom
zvažovaní sme kvôli zachovaniu prírodného vzhľadu vyhliadky zvolili iba bezfarebný, ochranný náter. Vďaka veľkému
počtu brigádnikov sa jednalo o rýchlu
akciu, avšak v niektorých momentoch,
hlavne keď sa bolo treba zavesiť na laná v
postroji pod vyhliadku, nám veru tuhla
krv v žilách. Uzly, ktoré Andrej S. trpezlivo učí detských členov DHZ
sa dostali do praxe a fungovali.
Ako som informoval už v
predchádzajúcom čísle Katarínskeho hlasu, správna rada
OZ Oblazy urobila rozhodnutie, že treba vyskúšať podať
žiadosť o grant i na zabezpečenie vyhliadky na Kobylinách.
Napísal som za týmto účelom
teda ďalší projekt do grantového programu Zelené Oázy
2015, ktorý je realizovaný vďaka spoločnosti Slovnaft a.s. a Nadácii
Ekopolis.
S potešením môžem povedať, že
spomedzi cca 300 žiadostí sme zatiaľ
postúpili do druhého kola, v ktorom sa

Katarínsky hlas 1/2015

teraz bude už len zo 100 žiadostí vyberať cca 25 najúspešnejších. Ako môžete i z týchto čísel vidieť, získať granty
v tejto dobe nie je nič jednoduchého a
to vôbec nehovorím o prísnych podmienkach a výberových parametroch,
či zvučných menách konkurenčných
projektov.
S prípravou odvážneho projektu,
kde by naša vyhliadka bola vysunutá
nad 70m vysoký kaňon Kvačianky, mi
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pomáhali Ing. Martin
P., Ing. Arch. Michal
B. a Marek P. Uvidíme
ako to dopadne.
Koncom roka som
tiež podľa rozhodnutia správnej rady registroval OZ Oblazy
na príjem 2% z daní.
Budeme vďační, ak i vy
venujete 2% zo svojej
dane nášmu združeniu
a tak podporíte našu
činnosť. Naše údaje potrebné k poukázaniu 2% z dane:
Občianske združenie Oblazy, Kvačany
232, 03224 Kvačany, IČO: 31928292.
Kto by mal podnety, ktoré by naše
združenie v obci mohlo realizovať, neváhajte sa na mňa obrátiť.
Ďakujem pekne všetkým, ktorí pri
aktivitách OZ Oblazy pomáhali či nás
akokoľvek podporovali a teším sa na
ďalšie výzvy a spoluprácu.
Ján Chlebík
Predseda OZ Oblazy

Územný plán a osud nevyužívaných domov
v Kvačanoch
Ako iste viete, obec Kvačany je v procese tvorby nového územného plánu a
tak sa na stôl dostávajú otázniky a problémy, ktoré doteraz neboli v centre pozornosti. Nakoľko po zvolení do funkcie
poslanca obecného zastupiteľstva v obci
Kvačany (ďakujem za všetky vaše hlasy)
som sa ujal funkcie predsedu Komisie
pre rozvoj obce Kvačany, viaceré tieto
problémy budú spadať do kompetencie
„mojej“ komisie a tak sa vám budem
prihovárať i v tomto smere.
Už sme si s komisiou nad výkresom
„prieskumy a rozbory“ absolvovali prvé
5-hodinové zasadnutie a rád by som sa
na vás obrátil s aspoň jednou záležitosťou, ku ktorej sme sa medzi mnohými
dopracovali.
Centrum našej obce je plné nevyužívaných domov. V dedine ich bolo
narátaných cca 56. Je pochopiteľné, že
v mnohých sú komplikované či niekedy možno i neriešiteľné majetkoprávne
vzťahy, neprebehnuté dedičské konania, atď, atď. Neriešením situácie však
hrozí Kvačanom stav, keď centrum
dediny bude plné prázdnych, často
zanedbaných domov a dedina sa bude
rozširovať po svojich okrajoch, čo má
ďaleko od ideálneho a logického rozvoja obce.

Nechcem, aby to vyznelo opovážlivo, ale považujem si za svoju povinnosť
touto cestou osloviť všetkých majiteľov
prázdnych domov v Kvačanoch a poprosiť ich, aby sa zamysleli nad budúcnosťou týchto nehnuteľností.
Otvorením stavebných obvodov
pre úplne novú výstavbu logicky klesne
v budúcnosti cena starých domov a o
to menšia motivácia bude túto situáciu riešiť neskôr. Iba málokto sa bude
chcieť zaoberať prestavbou starých domov, keď bude môcť stavať novostavbu
podľa svojich predstáv. A tak môžeme
mať teraz jednu z posledných možností
zásadnejšie túto situáciu ovplyvniť a zabrániť vymieraniu centra dediny, resp.
oživiť aspoň niekoľko z dnes prázdnych
domov.
Kto by mal záujem niečo so svojím
nevyužívaným domom robiť, neváhajte ma kontaktovať či už priamo, alebo
cestou cez obecný úrad. Rád poradím
prípadne v prípade záujmu viacerých
zvolíme koordinovaný postup. Môj telefón: 0905 525 129
Ján Chlebík
Poslanec obce Kvačany a
predseda Komisie pre rozvoj obce

Holuby naše šťastie
Boli sme normálni žiaci,
ktorí sa do učenia veľmi
nehrnuli. Jedného dňa sa
na našej škole objavili holubiari. Učitelia vždy hovoria, že škola nie je holubZŠ KVAČANY
ník, a práve preto sa nám
myšlienka s holubmi zapáčila. Keď sme
dostali ponuku stať sa holubiarmi, veľmi
sme neváhali. A keďže to bolo pre nás
nové, tak sme to chceli vyskúšať, pretože
niečo takéto sme ešte nezažili.
Už na prvej spoločnej hodine nás holubiarstvo veľmi oslovilo a nadšenie pána
Včelu nás povzbudzovalo pokračovať.
Mimochodom, pán Včela je holubiar z
organizácie chovateľov poštových holubov Vrbica, čo je v skratke ZO CHPH
Vrbica a je naším vzorom. Po niekoľkých
týždňoch sme sa dostali k stavbe holubníka, s ktorým nám pomohol pán školník, Štefan Kokoška. Po dokončení sme
dostali od CHPH z Vrbice prvé holuby.
Z holubov sme boli nadšení kvôli ich
zvedavosti, pretože keď sme ich vypustili
do holubníka, tak si všetko obzerali. Po
krátkej dobe začali odchádzať mladí záujemcovia a tak sme zostali my štyria. Ján,
Markos, Matúš, Nicolas. Keď boli holuby staršie, začali sme ich trénovať. Začali
sme byť známi a tak nás prišla navštíviť
TV Markíza, ktorá natočila reportáž
do TV Novín. Náš posledný tréning sa
uskutočnil na začiatku školského roka
2014/2015, kde sa celá škola presunula
do areálu a čakala na prílet holubov, ktoré sme vypustili v okolí Liptovskej Mary.
Na jeseň sme museli zostrojiť voliéru.
Jano popýtal otca, či by nám s tým pomohol a on súhlasil. So školníkom sme ju
namaľovali a natiahli pletivom. 2. a 3.2.
2015 sa uskutočnila celoštátna výstava
v Trenčíne. My sme sa na ňu nasadili 3
holuby. Bohužiaľ, neboli sme hodnotení.
V zimnom období sme do holubníka dali
bútniky na liahnutie holubov. Medzitým
sa k nám priplietli ďalší dvaja noví holubiari. Jozef a Peter. Po nejakom čase nám
naše holubice začali znášať. Tešíme sa
na mladé, ktoré budeme pripravovať na
majstrovstvá sveta v Portugalsku.
Ľudia si myslia o holuboch, že prenášajú choroby, ale my sme zistili, že prenášajú lásku.
Ján Granát, Markos Batsikostas,
Matúš Šimanský, Nicolas Ogorek (8.A)

8
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Základná škola v druhom polroku školského roka
Na konci januára sme žiakom vydali výpisy vysvedčení.
Odmenou pre nich bol dôkladne pripravený maškarný
ples v Kultúrnom dome v Liptovskej Sielnici, ktorý organizačne perfektne zvládli rodičia
– členovia Rady rodičov pri ZŠ
Kvačany.
Február. A zas pokračujeme ďalej – termínované úlohy
v každom mesiaci sú dlhým
výpočtom podujatí, školení, súťaží a
workshopov, ktorých sa zúčastňujú
učitelia, žiaci a celé triedne kolektívy.
Napríklad naše basketbalistky vyhrali
okresné kolo a postúpili do krajského
kola, žiačka Katka Valová ( 8. ročník) sa
umiestnila na druhom mieste v okresnom kole dejepisnej olympiády, žiačka Petra Perunová (2.ročník) vyhrala
okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko.
Do učebného procesu nevhodne zasiahla chrípka, na ktorej doliečenie asi
vo väčšine rodín využili jarné prázdniny. A ešte lyžiarsky výcvik – základný a rozširujúci pre žiakov druhého
stupňa. Prebiehal v Zuberci v ťažkých
podmienkach – počasie bolo neprajné,
dážď zmaril nádeje detí, že za týždeň
sa z nich stanú aktívni lyžiari, ktorých
čaká skvelá športová kariéra.
Začiatok februára tradične spájame
so zápisom žiakov do prvého ročníka.
Tento rok sme ich zapísali menej ako
zvyčajne, v budúcom školskom roku
budeme mať len jednu prvú triedu, aj to
len s minimálnym počtom žiakov. Každý rok sa niekoľko rodičov rozhodne
pre inú školu, mimo školského obvodu,
kam podľa miesta bydliska patria. Rodič
má právo vybrať si školu, ktorej dôveruje, i keď sa potom stáva, že ich dieťa
stráca kontakt so svojimi rovesníkmi, s
ktorými vo svojej obci vyrastajú.
A tu je na mieste zamyslieť sa nad
cieľmi rodičov, i nad úrovňou škôl, ktoré sú rodičom k dispozícii.
Rodič najlepšie pozná svoje dieťa,
radí sa s odborníkmi, aby objektívne
zhodnotil jeho schopnosti a možnosti
vývoja. Sú rodičia, ktorí si prostredníctvom neho chcú naplniť svoje ambície,
no našťastie pre deti začínajú prevažovať tí, ktorí hľadajú školy, kde deti
rešpektujú a všímajú si ich individuálny potenciál. Takí rodičia si prajú, aby
v škole prevažovali aktívne činnosti,
ktoré budú deti baviť a pri ktorých sa
naučia aj spolupracovať. Nie sú zástancami prílišnej súťaživosti ani fanúšikmi
celoplošného testovania. Ide im najmä
o to, aby sa dieťa v škole cítilo dobre a

bezpečne. Aby v dobrej pohode získalo
základné vzdelanie.
Bohužiaľ, i tohtoročné zápisy prvákov do základných škôl ukázali, že trend
privčasnej selekcie detí na základe nadania či prospechu na Slovensku neslabne,
ale naopak, naberá na obrátkach. Kým
donedávna prechádzali deti prvým
výberovým „sitom“ pri prijímaní na
osemročné gymnáziá, dnes sa deti vyberajú už pri vstupe na základnú školu.
Prijímacie skúšky napríklad robili deti,
ktorých rodičia si ich želali umiestniť na
základnú školu, ktorá sa umiestnila na
prvom mieste v rebríčku najúspešnejších základných škôl Slovenska.
Miron Zelina však upozorňuje, že
školy k výberu prvákov môžu viesť aj
iné motívy. „Je nefér a neetické, ak je
motívom prijímacích skúšok v 1. ročníku ZŠ to, že si chce škola zachovať svoju povesť kvalitnej školy. Kvalita školy
je práve v tom, ako dokáže pracovať s
najslabšími a znevýhodnenými žiakmi,
ako dokáže vytvoriť rovnosť šancí. Za
kvalitné by mali byť označené práve tie
školy, ktoré dokážu pracovať s týmito
znevýhodnenými žiakmi,“ vysvetlil
dlhoročný pedagóg.
Preto sa naša škola usiluje akceptovať a v každodennom procese realizovať 10 dôležitých krokov umožňujúcich zaviesť v školách model postavený
na silných stránkach žiakov:
• posunuli sme sa od postoja MOJI
žiaci k NAŠI žiaci – tým umožňujeme
svojim kolegom, aby boli pozorní ku všetkým žiakom a aby
postrehy o ich silných stránkach
zdieľali spoločne,
• pravidelne otvárame tému
silných stránok so žiakmi,
máme k nim pozitívny vzťah a
neformálnym prístupom pestujeme pozitívne kontakty aj s ich
rodičmi,
• poskytujeme žiakom priestor a čas, aby sa mohli prejaviť a
rozvíjať svoje prednosti v zmysluplných aktivitách pre školu či
komunitu,

• zapájame silné stránky žiakov do
výučby – využívame ich záujmy,
• stretnutia rodičovských združení
sa usilujeme otvárať vždy pozitívnou
správou,
• hovoríme o tom, čo si na žiakoch
ceníme,
• venujeme pozornosť názorom žiakov, vytvárame priestor na diskusiu
• o spoločenských javoch, ktoré žiaci vnímajú a hľadajú ich vysvetlenie,
• premýšľame o spôsobe hodnotenia – hodnotíme to, čo už žiaci vedia
a dokážu,
• dávame si pozor na „nálepky“
– neškatuľkujeme žiakov do určitých
kategórií,
• zdieľame príbehy – hovoríme v
škole o silných ľudských stránkach a
vyzdvihujeme ich.
Pracovať s výberom najlepších je
jednoduchšie ako pracovať s deťmi s
rôznymi rodinnými príbehmi, ktoré
prirodzene zasahujú do ich vzdelávania. Nekomplikujme deťom detstvo,
ale tešme sa širokému spektru zážitkov
a skúseností, ktoré nám každý spoločne prežitý deň prináša.
Mgr. Mária Rypáková, riaditeľka

Život a vízia školy ako
komunity priateľskej
deťom a mladým ľuďom
Už skoro rok sa v našej škole intenzívne spomína výraz „komunita priateľská
deťom.“ Wikipédia deﬁnuje „komunitu“ alebo „spoločenstvo“ ako prostredie
alebo skupinu ľudí, ktorí sú bez ohľadu na rozdielnosti schopní oceňovať
rozdielnosti, čo im umožňuje účinne a
otvorene komunikovať a spolupracovať
na dosiahnutí spoločných cieľov. Z tejto otvorenej komunikácie a spolupráce
nemôžu byť vylúčení ani mladí ľudia, ba
dokonca ani deti. Snažíme sa teda byť
takou komunitou, v ktorej sú deti a mladí ľudia rovnocennými a rešpektovaný-
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December bol pre deti plný prekvapení. Navštívilo nás divadlo z Pieš�an s názvom
HUGO A JEHO SLADKOSTI, na ktoré sme pozvali aj rodi�ov. Bábkové predstavenie bolo o
tom, ako Huga bolelo bruško a jeho kamarátka Katka nechcela ra�ajkova�. Pútavý príbeh bol
plný zábavy a pou�enia doprevádzaný autorskými pies�ami, v ktorých ú�inkujúci hral na
gitare, klavíri, flaute a akordeóne. Deti boli spontánne pri reakciách na otázky, ktoré sa Hugo 9
pýtal, hlavne to malo ponau�enie. �alším prekvapením tohto mesiaca bol príchod Mikuláša –
Viano�ná besiedka. Deti a pani u�ite�ky nacvi�ili viano�ný program – piesne, básne, scénky,
vinšova�ky a pod. Najkrajšie momenty besiedky boli, ke� deti�ky od prekvapenia, o�iek
plných slzi�iek nevedia, �o poveda�. Niekedy sta�í máli�ko a milý Mikuláško si vie deti
získa� košíkom plným balí�kov.

mi partnermi dospelých. Snažíme sa byť
miestom, kde deti a mladí ľudia majú
Akcie Materskej školy v Kvačanoch
vytvorené bezpečné fyzické a psychické
prostredie, aby mohli vyjadriť to, čo si
myslia, čo im v komunite chýba, čo by
V prvom článku v tomto školskom Najkrajšie momenty besiedky boli, keď
sa mohlo zmeniť, čo by v nej chceli roroku som venovala pár viet základným detičky od prekvapenia, očiek plných slbiť. Či naša snaha prináša svoje ovocie, o
informáciám o Materskej škole v Kvača- zičiek nevedia, čo povedať. Niekedy statom rozprávali žiačky našej školy Petra noch a menším radám rodičom. Teraz čí máličko a milý Mikuláško si vie deti
Glončáková a Paula Kusková
v dňoch 5.
Akcie Materskej
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som Vám ...
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kráčať touto cestou s nami. Cestou ne- tohto mesiaca bol príchod Mikuláša tešíme, že v budúcom čísle sa budeme
pohodlnou, náročnou, plnou prekážok, – Vianočná besiedka. Deti a pani uči- môcť s Vami podeliť o nové zážitky,
stretnutia z akcií organizovaných v maale rozhodne zmysluplnou.
teľky nacvičili vianočný program – pies- terskej škole.
Mgr. Antonia Matušková ne, básne, scénky, vinšovačky a pod.
Bc. Katarína Žišková, MŠ Kvačany
(zástupkyňa riaditeľky školy)

Pán Ježiš po�as svojej krížovej cesty vyriekol nasledovné vety: ...ako presne zneli, sa dozvieš, ke�
splníš pokyny.
1. Ke� už bol Ježiš na Kalvárii (popravné miesto), mnohí sa mu vysmievali a vykrikovali na�. Pán
Ježiš sa však za nich modlil:
Pod jednotlivé písmená napíš tie, ktoré sa nachádzajú za nimi v abecede.
� Š C DŽ, � � � � R T CH �, K DŽ Ä � M DŽ U DŽ � CH Ž, C � C CH M CH Ž
_ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ ,
_ _ _ _ _ _ _
!

2. Spolu s Ježišom boli ukrižovaní dvaja lotri, jeden
sa mu rúhal, no ten druhý sa ho zastal. Na jeho slová:
,,Pane, spome� si na m�a, ke� prídeš do svojho
krá�ovstva,“ Pán Ježiš odpovedal:
Vyh�adaj slová v bubline.

V H O V O R Í M T I,
EDNESBUDEŠ
R SO M N O U
U, V R A J I !
3. Ke� Pán Ježiš uzrel svoju matku a ved�a nej
u�eníka, ktorého miloval, povedal matke a potom
u�eníkovi:
Správne zostavíš vety, ke� budeš písmenká vybera� raz z jedného zvitku raz z druhého. (Na prvom
zvitku máš prvé písmenko, na druhom druhé, na prvom máš znova tretie a tak pokra�uj.)

ŽNTTJTOSN!

EAOOEVJY

TTJTOAAK

OOEVJMTA!

1. veta : _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !

2. veta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !

4. Asi o tretej hodine Pán Ježiš zvolal ve�kým hlasom:
Vo vetách máš nazna�ené písmená, porozmýš�aj, ktoré zvyšné písmená by sa hodili na prázdne
miesta. Teraz ti môžu pomôc� tvoji rodi�ia, starí rodi�ia alebo súrodenci.
B _ _ _ _ _ J, _ _ _ E M_ _, _ R_�_ _ _ MA _ _ U _ _ I _ ?
Ž_ _ N _ M !
5. Vojak Ježišovi namo�il špongiu do octu a podal mu ju k ústam, ke� Pán Ježiš prijal ocot,
povedal :
________ __!
Potom znovu ve�kým hlasom zvolal:
_ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !
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