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„Človeka rešpektujem iba láskou, nikdy nie nátlakom“

M

esiac máj v spoločnosti sa vníma ako mesiac lásky, ale zároveň
pre katolíkov je to mariánsky mesiac
v ktorom intenzívnejšie prosíme našu
nebeskú Matku o príhovor za nás u
svojho Syna Ježiša Krista. Jej príhovor
a ochrana nám dodáva dôveru, že Ježiš Kristus naše prosby vypočuje. Však
nezabúdajme, že Panna Mária nás ako
svoje deti prosí v mnohých svojich zjaveniach na tomto svete, aby sme žili
podľa učenia jej Syna a modlili sa za
pokoj, spravodlivosť a mier vo svete.
Cez média sme denne svedkami
toho, že vo svete nevládne pokoj a
spravodlivosť. Dve tretiny ľudí na zemí
trpí chudobou. Mnohí ľudia pre lokálne vojny a náboženské nepokoje musia
utekať zo svojich domovoch a stávajú sa utečencami pred zlom, ktoré šíri
človek. Často sa pýtame, prečo?, alebo
hovoríme „ak existuje Boh prečo toto
všetko dovolí a nezasiahne“.
Boh, naš nebeský Otec rešpektuje
absolútnu slobodu človeka. Veď práve, rozvrat pokoja v našom svete je z
nesprávneho a nepravdivého chápania
človeka i z nesprávneho chápania Boha.
Dnes mnohí popierajú pravú podstatu
človeka stvoreného na Boží obraz a Božiu podobu. Pokladajú ho za produkt
náhodnej evolúcie. Takéto chápanie samozrejme vedie k vojnám a k hrozbám
nových vojen. Sme svedkami toho, že
národy uznávajú síce Boha, no nie ako
Otca všetkých ľudí. Zlé chápanie človeka, Boha, alebo život bez Boha a proti
Bohu bol nešťastím pre trvalý pokoj vo
svete nielen za zločinných systémov
nacizmu, komunizmu, ale aj demokracie. V dnešnom svete niet pokoja – na
mnohých miestach sú lokálne vojny.
Prečo? Sebectvo, nespravodlivosť, túžba po moci, pomstivosť ovládli človeka Ameriky a Európy. Príčinou týchto
lokálnych vojen nie je priniesť slobodu
človeka, ale takmer všade sa ako agresori domáhajú bohatstva iných národov.

Žijeme čas rozpadu kultúry, manželstva, rodín, vraždenia detí, teroru a
strachu. Moderná doba nepovzniesla
človeka, ale do istej miery ho zbavila dôstojnosti a úcty. Veľké revolúcie,
francúzska i komunistická, sľubovali
slobodu, rovnosť a bratstvo, nacizmus
sľuboval bez Boha raj pre nemecký národ. Však všetko to ma spoločné len to,
že znetvorili chápanie človeka.
Moderná kultúra vychováva z ľudí
konzumentov tovaru, zábavy a nenásytnej túžby po prepychu – stali sme
sa nemysliace automaty, zatiaľ čo iné
chudobné národy, nemajú chlieb a učia
sa nás nenávidieť. Mnohým demokraciám to vyhovuje. Jedinou znávanou
cnosťou sa stala tolerancia. Tolerancia
ako ľahostajnosť k pravým hodnotám.
Sme takí tolerantní, že ani nebadáme,
že si po zločinných plynových komorách a gulagoch chystáme nové ohrozenia života. Politici, lobisti , vodcovia
štátov bez Boha a bez duchovných hodnôt pod heslom bezhraničného liberalizmu šíria dogmu: všetko je dovolené.
Ľudia obrátili na ruby sedem hlavných
hriechov a vyhlásili ich za cností:
Pýchu - nazvali zdravým sebavedomím, lakomstvo - zákonom ekonomiky, smilstvo -jedinou radosťou zo
života, nestriedmosť - životnou úrovňou, závisť - bojom o spravodlivosť a
politickú slobodu, hnev - rozhorčením nad názormi druhých a lenivosť
- ﬁlozoﬁckým postojom.
Mnohí nazývali a nazývajú Cirkev
tmárskou, ale práve od Cirkvi očakávali jasné slová na adresu tyranov, či
to bol už Hitler alebo Stalin. A obviňovali pápeža Pia XII, že neútočil na
nich denne a ešte hlasnejšie, než to po
celé roky robil. No Cirkev vyslovovala
pravdu o človekovi včera a vyslovuje
ju i dnes. Hlása pravdu, bráni pravdu a
človeka. Robí to tým, že ohlasuje Krista, ktorý je cesta, pravda a život. Cirkev
ohlasovaním pravdy o človeku presadzuje spravodlivosť pre všetkých ľudí-

každého človeka, národa. Kresťanstvo
aj dnes v čase poloprávd a lži hovorí o
človeku o jeho pôvode a posvätnosti.
Podáva nám aj pravdu, že žiaden národ
nemá právo utláčať iný národ pre svoje
nízke záujmy. Žiadny človek ani národ
nemá morálne právo od Boha pohŕdať
človekom či národom pre jeho pôvod
či rasu. Život bieleho, čierneho, žltého,
hnedého človeka je darom od Boha i
úloha. Aj udržanie pokoja v národoch,
vo svete je darom i úlohou od Boha, za
čo je potrebné modliť sa i pracovať. Nedovoľme, aby zlo zvíťazilo v človekovi
a opäť rodinám vo svete tak ako prvá
svetová vojna pred sto rokmi i druhá
svetová vojna pred sedemdesiatymi
rokmi priniesla utrpenie a bolesť. Dovoľme skrze Ducha Svätého, aby bytie
človeka, rodiny i celý svet prenikla Ježišova láska. Buďme šíriteľmi pokoja,
spravodlivosti a vzájomnej úcty jeden
voči druhému. Nedovoľme, aby sedem
„hlavných takzvaných cností sveta“ v
nás ubilo ľudskú dôstojnosť.

Kronika
15.6.2009 – prišli reštaurátori, začali
robiť naraz fresky nad dverami sekrestie
a svätyňu.
19.6.2009 – odpust Božského Srdcia
– bol náš pán farár sám.
19.6.2009 – doniesli z Poľska skladaciu plechovú garáž, kde sa uskladnilo lešenie za 590 eur.
21.6. – krst ﬁlipa Friča
22.6. – ﬁrma Bálek (Bálek Štefan, Polakovič Peter, Kubalák Pavol z L. Matiašoviec) začali čistiť pôjd nad svätyňou.
Bol tam veľký neporiadok, kýble spúšťali
lanom a vyviezli asi 80 fúrikov odpadu.
28.6.2009 – zomrela vo veku 94 rokov Anna Brnová. Pohrebné obrady a sv.
omšu mal pán farár z Okoličného.
Počasie celý apríl a máj nepršalo, sucho, len 27. 5. Začalo pršať a potom v
máji ku koncu zapršalo 2 dni.
(pokračovanie na strane 3)
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Duchovný život našej farnosti (pokračovanie)
Prvý Katarínsky hlas, ktorý bol venovaný pôstu, vyšiel vo februári 2015.
Ako sme duchovne prežívali mesiac
marec a ďalšie 2 mesiace, sa chcem
zmieniť v tomto 2. Katarínskom hlase, ktorého hlavnou témou, by mala
byť spomienka na padlých ľudí v 2. sv.
vojne a 70 rokov od oslobodenia našej
vlasti. Veď práve my veriaci, našou povinnosťou je, modliť sa za pokoj, mier a
spravodlivosť v našom štáte, aby už neprišlo k takýmto udalostiam a nepokojom, aké boli pred 70 rokmi, ale nielen
v našom štáte, ale v celom svete.
V marci 21.3. v sobotu sme sa zúčastnili spoločne s členkami charít horného Liptova na sv. omši, ktorá bola u
nás v našom kostole. Takéto stretnutia
bývajú počas roka vždy v inej farnosti. Sv. omšu celebroval duchovný otec
Spišskej diecézy vdp. Vladislav Saniga
spolu s vdp. farárom z Bieleho Potoka
pri Ružomberku a samozrejme aj s naším vdp. farárom. Bolo asi 25 hostí. Na
sv. omši sa zúčastnil aj p. riaditeľ charity a sestrička Júlia. Prežili sme pekný
duchovný zážitok.
Mesiac marec je zasvätený k úcte
sv. Jozefovi, ženícha Pany Márie a patróna umierajúcich. Denne sme sa po
svätom ruženci, modlili litánie k sv. Jozefovi. 19. marca, na jeho sviatok, mal
veľmi peknú pobožnosť, pred jeho sochou na bočnom oltári vdp. farár, len
na veľkú škodu, že tento sviatok si zasvätilo účasťou na sv. omši, málo veriacich. Tak isto, aj na sviatok Zvestovanie
Pána 25. marca, kedy sv. omša bola na
Dlhej Lúke, a bolo nás tiež veľmi málo,
z čoho bol vdp. farár smutný.
29. 3. 2015 v Kvetnú nedeľu, nás
po príchode do kostola, rozmiestnené
na laviciach, čakali kytičky a venčeky
maňušiek, ktoré pripravila koordinátorka farskej charity aj s manželom, za
čo im úprimne Pán Boh zaplať. Posvätené, si každý odniesol domov.
Prvý aprílový týždeň tzv. veľký
týždeň, sme sa snažili prežiť viac duchovne. Pred ním v sobotu, bolo našou
povinnosťou prijať sviatosť zmierenia,
čo je jedno z hlavných božích prikázaní veriaceho človeka na Veľkonočné
sviatky. Počnúc veľkonočným trojdním,
sme tieto sviatky prežili spokojne.
Všetkým, ktorý sa akýmkoľvek
spôsobom postarali o prípravu slávenia Veľkonočných sviatkov vyslovujem
Pán Boh zaplať. Pre zaujímavosť, naj-

viac nás prekvapilo počasie, ktoré nám
skôr pripomínalo Vianočné sviatky,
bola chumelica, napadla vrstva snehu,
ktorý sa musel až odhŕňať. Vo Veľkonočné ráno bol príjemný mrázik.
25. apríla v deň sviatku sv. Marka,
sme oziminy posvätili nie v poli, ako to
je v pastoračnom pláne, ale v kostole.
Mesiac máj je mariánsky mesiac,
zasvätený k úcte Panne Márii. Však májové pobožnosti sme začali dosť slabo,
čo nám aj vdp. farár vytkol. Na začiatku
pobožnosti, nás bolo málo, takže litánie k Panne Márii – loretánske neboli
spievané, ale recitované. A to sa nemalo stať. Veď Pannu Máriu máme klásť
v našom živote na prvé miesto, spolu
aj s jej synom Ježišom Kristom. Trvalo
to len 2 dni, na tretí deň už litánie boli
spievané a od 4. dňa každý deň spievame litánie pri vyloženej Sviatosti oltárnej a po modlitbách je požehnanie a až
potom nasleduje sv. omša. Pobožnosť
je veľmi pekná a účasť je aj väčšia.
3. mája bolo v našej farnosti Prvé
sväté prijímanie. Prvý krát prijali Ježiška do svojho srdiečka, 6 detí. Boli to :
Šimon Sihocký, Emmka Pačesová, Katka Chlebíková, Patrik Horvay, Nikolas
Német (vdp. farára synovec) a Silvia
Škvareková, ktorá najskôr na začiatku
sv. omše prijala sviatosť krstu. Počasie
im prialo, takže prežívali pekný duchovný zážitok a bol to ich ďalší krok v
cirkevnom živote. Modlime sa za tieto
deti, aby tento deň sa uchoval navždy v
ich pamäti a ostali praktizujúcimi veriacimi až do smrti.

8. mája sme si účasťou na sv. omši
uctili pamiatku padlých vo vojne a
prosili o pokoj, mier a slobodu v našej
vlasti a aby sa už nikdy nevrátila vojna, ktorá bola pred 70 rokmi. Spoločné
prosby a vďaky za oslobodenie, ktoré

boli prednesené v spoločných modlitbách počas sv. omše, sú uverejnené na
konci môjho článku.
11. máj bol pre našu farnosť významný deň, na ktorý sme sa už od
februára pripravovali. Tento deň bol
určený diecéznym biskupom otcom Š.
Sečkom a oboznámený písomne nášmu vdp. farárovi. Bola to vizitácia našej
farnosti, ktorá bola naposledy u nás v
roku 1825. (uvádza sa v knihe Naša dedina 1. diel – autor Ing. Ladislav Klepáč
– bývalý starosta)
Vizitácia prebiehala v troch etapách. V 1. etape vo februári, vdp. farár
vyplnil, poslaný otcom biskupom, dotazník s jednotlivými otázkami, týkajúce sa života a činnosti farnosti, ktorý
nám bol aj s jeho odpoveďami prečítaný na farskej rade. S odpoveďami sme
všetci súhlasili. 2. etapa prebehla v deň,
keď bola u nás veľkonočná spoveď a
previedol ju p. dekan Culka z Liptovského Mikuláša. Bola k spokojnosti oboch strán.
3. etapa vizitácie bola
prevedená otcom biskupom
Andrejom Imrichom a prebehla tiež s dobrým výsledkom. Návšteva sa riadila nasledujúcim programom. O 13
hod. navštívil chorého Paľka
Burdela, ktorý prijal ním aj
sviatosť zmierenia so sv. prijímaním, potom navštívil Základnú školu, Obecný úrad a
nakoniec bolo posedenie na
farskom úrade s farskou charitou, pastoračnou a hospodárskou radou. Samozrejme všade ho sprevádzal
náš vdp. farár. O 17:30 hod. bola sv.
omša a po nej bola s otcom biskupom
voľná diskusia. Tá už bola bez nášho
vdp. farára. Otec biskup nás pochválil a
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poďakoval za prácu ktorú sme vykonali na rekonštrukcii nášho kostolíka, či
to už v interiéri alebo exteriéri kostola,
taktiež na farskom úrade, za poriadok
v ich okolí, ale aj celkove za čistotu a
poriadok celej dediny. Vycítil, že máme
nášho vdp. farára radi. A že za jeho 13
ročného pôsobenia sme urobili veľké
Božie dielo. My sme mu tiež povedali
že sme radi a že ďakujeme Pánu Bohu,

• Slúženie sv omše s duchovným otcom farskej
charity

že nám poslal do farnosti takého mariánskeho kňaza, ktorý našu farnosť
nielen zveľadil po materiálnej stránke,
ale nás aj po stránke duchovnej veľmi
povzbudil a veľa nás aj naučil. Neboli
by sme radi, keby nám ho mali teraz
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preložiť. Treba nám dokončiť spodok
hlavného oltára a ho vysvätiť a aby sme
sa mohli vo vynovenom kostolíku spolu s ním tešiť. Padla otázka aj od veriacich na otca biskupa o jeho preložení,
na čo on odpovedať nevedel, že to on
nemá v kompetencii, na to je hlavný
diecézny biskup otec Š.Sečka. V závere
diskusie nám otec biskup poďakoval
za jeho prijatie, návštevu vo farnosti a
spoločnou modlitbou a požehnaním
sme sa rozišli do svojich domovov. Bol
to pekný duchovne strávený večer. My
starší, ktovie, či sa ešte takéhoto stretnutia dožijeme.
14. mája sme mali prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána, kedy Pán
Ježiš vystupuje do neba a od 15.mája
sme sa pred májovou pobožnosťou začali modliť deviatnik a litánie k Duchu
Svätému.“ Príď Duchu Svätý, naplň
srdcia svojich verných a zapáľ v nich
oheň svojej lásky“. Prosili sme aj o sedem darov Ducha Svätého.
24.mája, sviatkom Zoslania Ducha Svätého, sme ukončili Veľkonočné
obdobie. Je to jeden z najväčších sviatkov v roku. V tento deň okrem toho, že
sme boli pri kaplnke Sedembolestnej
Panne Márii, sme sa večer o 18 hod. tá
istá skupina žien, na pozvanie sestry
Júlie a zásluhou našej Helenky H., zúčastnili sv. omše v aule Katolíckej univerzity v Ružomberku. Okrem dvoch
kňazov z Katolíckej univerzity, celebroval s nimi sv. omšu exorcista Elias
Vella, OFM Conv. z Malty, ktorý mal
veľmi peknú kázeň k Duchu Svätému.
Duch Svätý je nie svätec, že nepotrebuje, aby sme jeho sviatok oslavovali,
ale že, aby sme mu dovolili vstúpiť do
nášho vnútra, prijať jeho obetu, jeho
dary a nenechať si ich len pre seba, ale
ich odovzdávať ďalším a šíriť ich vo
svojom okolí. Samozrejme, že kázeň
bola tlmočená do slovenčiny. Bolo pre
nás veľkým potešením, že sme sa tejto
sv. omše zúčastnili a vypočuli si slová
tohto exorcistu. Prijali sme od neho aj
sv. prijímanie. Prekvapením pre nás
bolo, že bola plná aula a všetko mladí.
Niektorí museli aj stáť. Po sv. omši bolo
s ním stretnutie rodín, ale to už boli
vopred nahlásení, takže to bolo uzavreté. Naplnené a povzbudené Duchom
Svätým, sme sa šťastne vrátili domov.
Čo sa týka témy tohto Hlasu je, aby
naše deti a vnúčatá sa nedožili vojny a
nepokojov, ktoré sa stále viac šíria vo
svete, preto sa každodenne modlime
za pokoj v našich rodinách, farnosti,
v našej vlasti a na celom svete. O to
prosme aj Ducha Svätého.
V.S.

(dokončenie zo strany 1)
12.6. na Božie Telo pršalo, potom sa
na týždeň vyčasilo, ku koncu mesiaca
daždivo a chladno.
2.7. – reštaurátori končia – idú na
dovolenku – mesiac.
7.7. – zomrela vo veku 80 rokov Anna
Báleková – pohreb v Kvačanoch
11. – 12. 7. – Kvačianske slávnosti –
690. výročie postavenia kostola a vzniku
obce Kvačany.
30.6.2009 – Na Petra Pavla odovzdal sv.
otec Benedikt XVI. pálium arcibiskupom aj
dvom slovenským arcibiskupom Bratislavskej arcidiecézy – Zvolenskému a Gréckokatolíckemu arcibiskupovi Babjakovi.
Skončil sa rok Pavla a začal sa rok
kňaza. Rok kňazov, ktorý trvá od 19.
júna 2009 od slávnosti Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho do 19. júna 2010.
Svätý Otec Benedikt XVI. nás pozýva
sláviť rok kňazov. Arský farár sv. Ján Vianey 1786-1859, ktorého už 80 rokov (od
roku 1929 vzývame, ako patróna farárov a
spovedníkov, je pri príležitosti 150. Výročia smrti, vyhlásený Sv. Otcom Benediktom XVI. za nebeského patróna všetkých
kňazov. Sv. Otec nám ponúka, aby sa
všetci kňazi a celý Boží ľud zamyslel nad
príkladom tohto svätca a aby tak v srdciach kňazov vzrástla túžba po svätosti.
Je tiež vhodná príležitosť, aby sa Boží ľud
naučil vnímať dôležitosť kňazov v Cirkvi.
Od 19.6.2009 – každý štvrtok je vyložená sviatosť oltárna po sv. omši a spieva
sa pesnička za nášho kňaza.
11.7.2009 – posvätený dvojkríž na
Dráhach.
12.7.2009 – nedeľa slávnostná sv.
omša o 10.00 h v Kvačanoch – obetovaná
za veriacich, ale tých, ktorý sa pričinili o
opravu kostola.
17.7.2009 – výlet s deťmi do Aquaparku. Bolo 24 detí, 4 dospelí a náš p.
farár. Autobus TJ hradil p. farár, cesta do
L. Trnovca. Miništrantom a dievčatám,
ktoré čítajú a spievajú v kostole uhradil
polovicu vstupného. Počasie – bolo pekne a horúco.
13.,14., 15. 7. 2009 – ﬁrma Bálek
oteplila pôjd nad svätyňou a taktiež vyrovnala podlahu v plechovej garáži na
lešenie a pevne ju osadila na kocky.
9.8. – prišli reštaurátori a pokračujú
v práci.
Od 17.8.2009 pán farár dovolenka a
vrátil sa 4. 9. 2009
Za tento čas ﬁrma Bálek – kladenie
dlažby do dvora, vybielilo sa na fare – kúpeľňa, chodba, pracovňa a izba p. farára.
26.8.2009 – p. Bálek Jaroslav začal
prerábať vo fare kozub.
3. 9 .2009 – p. Bálek skončil práce na
fare, spravil a obielil aj cokel a steny vonkajšie na fare.
V noci zo 4. na 5. septembra zomrel
vo veku 69 rokov František Hajurka
5. 9. – sobáš Adamekovej Gabiky.
Večer na Dlhej Lúke krst Jakuba Žabenského.
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Činnosť farskej charity
Kvačany
- Naša činnosť pozostáva z množstva drobných prác a službičiek našim
starým, chorým a hlavne osamelým
občanom, ktorí nás oslovia.
- 26. januára 2015 sa členky farskej
charity zúčastnili vysviacky charitného
domu Božej prozreteľnosti v Liptovskom Mikuláši. Vysviacka sa začala sv.
omšou o 9.00 hod. v katolíckom kostole. Celebroval otec biskup Mons. Sečka.
Členky sa postarali o občerstvenie.
- 11. februára 2015 bol deň chorých. V tento deň sme navštívili našich
starých a chorých s malou pozornosťou
(čaj, sladkosti).
- 11. marca 2015 sa konalo na našom farskom úrade stretnutie charít
Liptova: z Liptovského Hrádku, Liptovského Mikuláša, Ružomberka a
Bieleho Potoka. Stretnutia sa zúčastnil
aj pán riaditeľ Ing. P. Vilček. Členky sa
taktiež postarali o občerstvenie účastníkov. Pri tejto príležitosti naša charita
darovala obraz Panny Márie do domu
Božej prozreteľnosti.
- 11. mája 2015 sa uskutočnila vizitácia našej farnosti otcom biskupom
Mons. Andrejom Imrichom. Otca biskupa som podrobne informovala o činnosti charity od
1. marca 2013, kedy som dostala
dekrét na Spišskej kapitule.
- 14. mája 2015 na Nanebevstúpenie Pána sme navštívili rodáčku Magdu Matajovú v Chlebniciach. Touto
cestou pozdravuje kamarátky, susedy a
všetkých príbuzných a známych.
- Chcela by som poďakovať všetkým
členkám, ktoré akýmkoľvek spôsobom
prispeli ﬁnančne, alebo sa priamo postarali o pohostenie na vysviacke domu
Božej prozreteľnosti, pri stretnutí charít
Liptova a taktiež pri návšteve otca biskupa. Veľké Pán Boh zaplať všetkým!
koordinátorka F.CH.M.K.

Spoločná fotograﬁa zo stretnutia charít
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HLAS V OBCI KVAČANY
Práca
a aktivity
Obecného úradu
Najväčšie úsilie obecného úradu
bolo zamerané na rozbehnutie prác na
telocvični pri Základnej škole v Kvačanoch. Ako všetci vieme, tomuto predchádzalo spracovanie projektu, predĺženie lehoty na stavebné povolenie,
verejné obstarávanie a najdôležitejšie
- získanie prostriedkov na samotnú

realizáciu diela. Finančné prostriedky
nám boli pridelené z Environmentálneho fondu. V priebehu marca bola
podpísaná zmluva medzi Obcou Kvačany a Environmentálnym fondom,
ktorá nám umožnila začatie prác na telocvični. Samotná realizácia prác podľa
podpísanej zmluvy sa musí zrealizovať
do konca augusta tohto roku.
V priebehu apríla bola vykonaná
oprava opadávajúcej omietky v šenku a
vymaľovali sa priestory nielen v šenku,
ale aj v spodnej kancelárií, v kuchynke a v chodbičke na Obecnom úrade.
Taktiež boli obnovené nátery na zastávkach na Dlhej Lúke a pri Poľnohospodárskom družstve.
Obecný úrad s poslancami obecného zastupiteľstva v
rámci legislatívy riešil prijatie VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp
podľa miestnych podmienok
obce Kvačany.
Obsah VZN 1/2015 bol
odoslaný aj na Okresnú prokuratúru v
Liptovskom Mikuláši.
Uznesením č. 7/4/2015 bolo schválené aj VZN č. 3/2015 o nájme neby-

tových priestorov vo vlastníctve obce
Kvačany. VZN č. 1/2015 a VZN č.
3/2015 je zverejnené na stránke obce
Kvačany / www.kvacanylm.sk / a je
možné k nahliadnutiu aj na Obecnom
úrade počas pracovnej doby.
Územný plán obce Kvačany.
Na stránke obce www.kvacanylm.
sk od 18.5.2015 je zverejnené zadanie
k Územnému plánu obce Kvačany,
ktoré spracovala Ing. arch. Monika C.
autorizovaný architekt. Občania, ktorí nemajú prístup na
internet, sa môžu so
zadaním oboznámiť
na Obecnom úrade
v Kvačanoch. Zadanie je možné v rámci
zákona pripomienkovať tridsať dní. Pripomienky občanov a
organizácii sa následne vyhodnotia a zapracujú do zadania.
Udelenie pamätnej medaily.
Obec Kvačany pri príležitosti
70. výročia Slovenského národného
povstania a ukončenia Druhej svetovej vojny obdŕžala pamätnú medailu
od Ministra obrany Slovenskej republiky.
Sadenie májov.
Komisia pre mládež, šport a iné
záujmové činnosti, ktorej predsedom
je Martin D., dňa 30.4.2015 zorganizovala a oživili tradície sadenia májov
v našej obci. Poďakovanie za zorganizovanie a účasť pri sadení májov patrí
nielen všetkým mládencom, občanom,
deťom ale aj p. Vladimírovi H., ktorý
každoročne zapožičiava voz a koňa.

DEŇ MATIEK – 10. 05. 2015

Deň matiek je výnimočný sviatok,
ktorý pamätá na všetky mamičky. Inak
tomu nebolo ani v našej obci druhú májovú nedeľu, ktorá tradične patrí k obecným oslavám tohto sviatku.
V úvode sviatočného popoludnia
starosta obce privítal prítomné mamičky a staré mamičky a zaželal im pevné
zdravie, veľa šťastia, trpezlivosti, úcty a
porozumenia vo svojich rodinách.
Deti z materskej a základnej školy spolu s pani učiteľkami uvili krásnu
kytičku v podobe básní, piesní, tancov a
svojím vystúpením tak prejavili lásku a
vďaku, ktorú bolo cítiť z ich úprimných
slov.

Vyzdobená sála kultúrneho domu,
kvietok od pána starostu, výkony našich
detí, či malé občerstvenie v podobe koláčika, kávy a čaju, vytvárali príjemnú
atmosféru tohto slávnostného dňa.
„Milá mamička, nech Ti tento deň
prinesie toľko šťastia a radosti, koľko lásky Ty sama rozdávaš svojim najbližším
po celý čas!
Mgr. Andrea F.

Oznam.
Na základe platného VZN obce
Kvačany č. 1/2011 je na vybudovanie
alebo úpravu už existujúceho hrobu,
rámu alebo náhrobku potrebné ohlásenie drobnej stavby na Obecnom úrade
v Kvačanoch a platná Zmluva o nájme
hrobového miesta. Tlačivá na ohlásenie
drobnej stavby sú k dispozícii na Obecnom úrade alebo na internetovej stránke obce www.kvacanylm.sk.
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Ako Kvačanci
župana vítali

Začiatkom januára sa stretli nadšenci Kvačianskeho ochotníctva na
prvej skúške divadelnej komédie „Ako
Kvačanci župana vítali“ od autora Petra Vrlíka. Divadelné predstavenie sme
odohrali
5. apríla 2015 v Kvačianskom kultúrnom dome, kde nás potešila hojná
účasť divákov. V tejto divadelnej hre
hrali a spolupracovali:
Richtár- Vladimír Ď. st.
Richtárka- Anna G.
Zuza richtárová dcéra- Veronika P.
Adam prísažný- Milan K.
Kata jeho žena- Anna D.
Kubo prísažný- Ladislav G.
Jano Zuzin milý- Martin D.
Župan Francisci- Milan G.
Mládenci- Martin L., Marek H.
Deti- Tamarka P., Ninka G.
Sledovanie textu- Júlia G.
Hudobný doprovod- Rastislav T.
Réžia- Milan G.
Všetkým sa chcem poďakovať a verím, že sa opäť stretneme na javisku pri
novej Vrlíkovej hre Kvačianska záz...
ale o tom až nabudúce.

Dar obci

Touto cestou sa
chcem poďakovať
Robovi G., ktorý
vo svojom voľnom
čase vyrezal sv. Katarínu Alexandrijsku a bezplatne ju
venoval obci Kvačany.
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Z činnosti DHZ Kvačany v roku 2015
Rok 2015 je u dobrovoľných hasičov plný očakávaní. Minulý rok sa na
Slovensku začal program celoplošného rozmiestňovania síl a prostriedkov
hasičských jednotiek, ktorý má za cieľ
doplniť poddimenzovanú sieť profesionálnych hasičských zborov dobrovoľnými zbormi, ktoré po modernizácii
svojej techniky a výzbroje budú môcť v
prípade väčšej živelnej katastrofy plnohodnotne pomáhať pri zásahu profesionálom, prípadne budú môcť zvládnuť
situáciu aj sami. Predpokladom k tomu
je kategorizácia dobrovoľných hasičských zborov, čím sa určí ich potrebná
bojaschopnosť a teda aj miera potrebnej výzbroje. Táto kategorizácia je dobrovoľná a žiadosť o ňu si podáva každý
DHZ sám. Keďže naše terajšie technické
vybavenie nám umožňovalo splniť kritériá pre „najnižšiu“ kategóriu, podali
sme si žiadosť o zaradenie do kategórie
C. Našej žiadosti bolo vyhovené a tak
nám pribudli nové výsady a povinnosti,
z ktorých spomeniem školenia hasičov
a ﬁnančný príspevok na činnosť, ktorý
musíme ale minúť na obnovu a zlepšenie výstroje a výzbroje. Nie je to veľký
peniaz, ale určite pomôže.
V rámci spomínaného programu
rozmiestnenia síl a prostriedkov bolo
možné podávať aj žiadosti o ľahké hasičské vozidlá Iveco Daily a protipovodňové balíky, čo sú v skutočnosti
prívesné vozíky vybavené čerpadlami,
protipovodňovými stenami a ďalšou
protipovodňovou technikou. V spolupráci s obcou sme podali žiadosti aj
o túto techniku, pričom sa dostavil už
aj prvý výsledok, keď sa v oﬁciálnych
zoznamoch pre protipovodňový vozík
objavila aj naša obec. Čo sa týka vozidla
Iveco Daily, naša žiadosť je zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR, pokiaľ
vieme nebolo ešte o nej rozhodnuté
ale sme optimistickí pri jej schválení.
Na obnove techniky pracujeme ale aj s
vlastnými prostriedkami a silami. Momentálne prebieha vylepšenie jednej
z našich PS12-tok, po úpravách získa
motorová striekačka na „svižnosti“, čo
využijeme na hasičských súťažiach, no
ostane zachovaná jej bojaschopnosť pri
dlhotrvajúcom zásahu. Zvýšený tohtoročný rozpočet pre DHZ Obce Kvačany plánujeme použiť okrem iného aj
na kúpu niekoľkých plne vybavených
zásahových oblekov, čo je základný
predpoklad k bezpečnému vykonávaniu zásahu.
Možno ste si všimli že používam

výraz DHZ a DHZ Obce. To preto,
lebo v našej obci existujú 2 zbory:
Dobrovoľný Hasičský Zbor – ktorý
všetci poznáte, a Dobrovoľný Hasičský
Zbor Obce – ktorý je povinný zriadiť
každá obec nad 500 obyvateľov. Mnohí z Vás sú členovia DHZ a niektorí z
toho sú aj členmi DHZ Obce (okolo
20 ľudí). Píšem to preto, lebo sa šíria
nepravdivé a zavádzajúce názory o hasičoch, tak Vám to skúsim jednoducho
priblížiť. Hasičská technika patrí obci,
členovia DHZ a DHZO ju zveľaďujú a
udržujú v chode – pre obec, z príspevkov z rozpočtu obce pre DHZ Obce a
od tohto roka aj s novým príspevkom
od štátu na činnosť pre kategorizované
DHZ. U nás je v kategórii „C“ zaradená DHZ Obce. Žiadosti o novú hasičskú techniku sú pod hlavičkou DHZO
a samotnej obce, teda aj nová pridelená technika bude patriť po uplynutí
skúšobnej lehoty obci. Samotná DHZ
má len svoj malý rozpočet ktorý jej
umožňuje len prežitie.
Aby sme si overili funkčnosť našej
obecnej techniky, tak aj tento rok sa
zúčastnili a ešte aj zúčastnia hasiči z
Kvačian previerok pripravenosti, alebo ak chcete inak - súťaží. 16. mája sa
uskutočnila v obci Bukovina okrsková
previerka pripravenosti, kde náš kolektív obsadil postupové druhé miesto a
spolu s víťazným domácim kolektívom
postupujú na Okresné kolo hasičských
družstiev, ktoré sa koná 31. mája v Demänovej. Pomedzi to sa už pripravuje
kolektív žiakov na každoročnú Hru
Plameň, ktorá sa uskutoční 6.6.2015 vo
Vlachoch. Do konca roka sa plánujeme
ešte mnoho aktivít a veríme, že všetko naše úsilie bude nakoniec na prospech každému z vás.
A.S.
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Škola rodinných ﬁnancií v ZŠ Kvačany
V 7. ročníku grantového kola projektu Škola
rodinných ﬁnancií vyhlásenom Nadáciou pre deti
Slovenska a zameranom
ZŠ KVAČANY
na rozvoj ﬁnančnej gramotnosti detí, mladých ľudí i dospelých občanov bol podporený aj projekt
našej školy s názvom „Za málo peňazí
– veľa muziky“. Jeho cieľom je rozvíjať
ﬁnančnú gramotnosť našich žiakov

spolu so životnými zručnosťami tak,
aby boli zorientovaní v oblasti ﬁnancií,
trhu práce i v právach spotrebiteľa a
vedeli hospodárne tvoriť i dodržať svoj
ﬁnančný rozpočet. Ide už o druhý projekt školy podporený ŠRF a tentokrát
sa konkrétne a prakticky zameriame
na to, ako pripravovať zdravé jedlo za
málo peňazí. Už od marca prebieha v
popoludňajších hodinách vzdelávanie
dvoch 15 členných skupín, ktoré tvoria
naši najstarší žiaci – deviataci a ôsmaci,
experimentálne sa projektu zúčastňujú
aj štyria šiestaci. Naučia sa hľadať ﬁnančné zdroje, lacné a kvalitné potraviny, z ktorých sa dá pripraviť jedlo a
občerstvenie na slávnostnú príležitosť,
zostaviť si rozpočet a zrealizovať plán
tak, aby bol rozpočet aj dodržaný. Po
26-ich hodinách cyklického vzdelávania podľa metodiky ŠRF a metodiky

rozvoja životných zručností si členovia
primárnych skupín pripravia aktivity aj
pre svojich spolužiakov, v ktorých im
ponúknu svoje nápady – ako pripraviť
lacné a zdravé jedlo.
Nezabudli sme ani na našich
bývalých žiakov, ktorí sa k nám radi
vrátia počas veľkých prázdnin. Pre
nich máme pripravený tvorivý víkend
so vzdelávacím seminárom, v rámci
ktorého sa budú venovať témam hlavných zdrojov príjmov, hľadaniu
práce, osobnému i rodinnému
rozpočtu, daniam, poplatkom a
odvodom, komunikácii s bankami a poisťovňami, moderným
platobným nástrojom, úverom,
pôžičkám a splátkam, základom
investovania. Svojimi zručnosťami nás prekvapia v septembri
počas osláv 50. výročia založenia
plno organizovanej školy.
Vzdelávanie podľa metodiky ŠRF v sebe spája osvojovanie si sociálno-ﬁnančných zručností, čo prináša do komunity
zmysluplné a metodicky
prepracované učenie pre
život, ktoré vedie k porozumeniu základných
ﬁnančných produktov,
s ktorými sa bežne v živote stretávame a ktoré
ovplyvňujú fungovanie
rodiny. Učíme mladých
ľudí lepšie rozumieť peniazom, nechápať ich ako
cieľ, ale ako prostriedok k
naplneniu nejakého cieľa.
Uvedomujeme si, že bez
dobrých znalostí a vedomostí sa dnes
ťažko dajú urobiť správne rozhodnutia.
Čo si myslia o potrebe vzdelávania
v oblasti ﬁnančnej gramotnosti najstarší účastníci projektu?
“Myslím, že rodičia by už od mala
mali deti viesť k sporeniu, šetreniu a
vôbec k hospodáreniu s peniazmi. Už ako 15 roční môžeme zarábať na brigádach
a sami môžeme narábať s
peniazmi. Mladých treba
pripraviť aj na nečakané
výdavky, aby si vedeli rovnomerne rozložiť platby za
všetko tak, aby si mohli kúpiť to, čo chcú. Mali by sme
myslieť na svoju budúcnosť
a na rodinu.” Peter

“Finančné vzdelávanie v škole je
veľmi dôležité. Mňa napríklad až do
6. ročníka ani vôbec nezaujímalo a ani
som nevedel, čo to je. Až po školskom
kurze som pochopil, čo to je tá ﬁnančná gramotnosť a ako s peniazmi narábať, čo je pre 15 ročných dobré vedieť
do života.” Ján
V rámci projektu často strávime v
škole aj víkend. Má pre mladých ľudí
význam takto tráviť svoj voľný čas?
“Napríklad ten posledný víkend
mi dal veľmi veľa. Robili sme aktivity,
pri ktorých som si uvedomil, aké veľké výdavky majú naši rodičia, aby za-

bezpečili chod domácnosti. A pritom
tie platy sú často veľmi nízke. Peniaze
naozaj treba rátať do posledného centu.” Peter
“Mňa zaujali tie aktivity, kde sme sa
učili v prvom rade hospodáriť s peniazmi. A ešte som sa naučil piecť lacné a
chutné maﬁny “ Ján
Čo by si sa chcel ešte naučiť v oblasti ﬁnančnej gramotnosti?
“Chcel by som viac poznať ako fungujú banky a ako môžeme my narábať
v banke s peniazmi.” Ján
“Viac informácií o tom, ako fungujú bankové inštitúty. Na čo má človek
právo vo ﬁnanciách a s akou povinnosťou by sa to právo spájalo.” Peter
Mgr. Antonia Matušková
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Z činnosti OZ Oblazy
I tentoraz využijem priestor Katarínskeho hlasu, aby som sa s vami podelil o výsledky činnosti OZ Oblazy, v
ktorom sú združené skoro všetky zložky fungujúce v obci Kvačany.
Náš projekt so žiadosťou o grant na
stavbu vyhliadky na Kobylinách v Kvačianskej doline z grantového programu Zelené Oázy 2015, od Nadácie
Ekopolis, žiaľ tento rok úspešný nebol.
Postúpili sme síce spomedzi viac ako
300 projektov medzi najlepších 100,
ale v silnej konkurencii, kde nakoniec
bolo vybraných iba cca 25 projektov už
zavážil fakt, že sme z tohto programu
peniaze čerpali v roku 2013 a prednosť
dostali projekty, ktoré z tohto programu ešte peniaze nečerpali.
Nevzdávame sa ale a šťastie sme
tento mesiac skúsili i u Nadácie Orange, v programe Šanca pre váš región.
Výsledok by mal byť známy 4.6.2015
a tak si držíme palce, i keď i v tomto
programe hrozí rovnaký scenár ako
pri Zelených Oázach, nakoľko sme z
neho v roku 2014 čerpali prostriedky
na stavbu prístrešku s ohniskom na
parkovisku pod Kvačianskou dolinou.
Snáď ale kvalita projektu a pokročilý
stav príprav zaváži. Tu by som chcel
poďakovať hlavne Ing. Arch. Michalovi B. z Kvačian, ktorý vypracoval bez
nároku na odmenu pre náš projekt
projektovú štúdiu a vizualizáciu zamýšľanej vyhliadky ako aj Marekovi P.
z Unitechna s.r.o., ktorý výrazne pomohol pri naceňovaní celého projektu.

Vyhliadok sa týka i naša ďalšia aktivita a to že sa mi podarilo vybaviť,
aby turisti mohli naše snaženie podporiť dobrovoľným vstupným na vyhliadku na Malom Roháči vo forme
SMS platieb. Stačí poslať SMS v tvare
„Kva 1“ pre platbu 1 EUR, alebo „Kva
5“ pre platbu 5 EUR na číslo 8877 a
naše združenie tak zinkasuje tieto
prostriedky. Prvé týždne ukazujú, že
touto formou získavania prostriedkov by sme mohli dokázať ﬁnancovať
údržbu vyhliadok či dokonca i iné aktivity OZ Oblazy.
V polovici apríla sme si v spolupráci s našim členom ZŠ Kvačany absolvovali ďalší pokus o odstránenie skalného zosuvu, ktorý upchal priepusť
pod Roháčom v Kvačianskej doline a
tak voda ohrozuje samotnú existenciu
cesty v Kvačianskej doline. 15 chlapcov si v daždivom počasí celkom zamakalo, ale premočení sme museli po
zhruba 2 hodinách brigádu ukončiť a
tak sa na miesto musíme ešte vrátiť.

Medzičasom sa upchala i ďalšia priepusť nad touto, kde je situácia s ohrozením existencie cesty ešte vážnejšia
a tu už obávam sa brigády so žiakmi
ZŠ stačiť nebudú. Našťastie sa ale do
riešenia problému vložilo i Spoločenstvo urbarialistov v Kvačanoch a tak
sa nám spoločne verím situáciu podarí
systémovo vyriešiť i do budúcna.
V polovici mája sa mi tiež podarilo
zariadiť, aby Kvačany a Kvačiansku dolinu navštívil za účelom natáčania propagačného videoklipu pre naše potreby pilot Filmpark Studios z Bratislavy.
Štvorvrtuľový dron spolu s kvalitnou
kamerou porobil viacero kvalitných
záberov ako z dediny a oboch kostolov, tak aj z Kvačianskej doliny a z
Mlynov na Oblazoch. Škoda, že nám
jeden deň neprialo počasie a museli
sme zápasiť i s menšími technickými
problémami. Chcelo by to ešte jednu
podobnú návštevu, ale verím že i materiál z tejto jednej návštevy poteší oko
nejedného milovníka našej lokality. V
tejto súvislosti by som rád poďakoval
Miroslavovi J. z Kvačian, ktorý pre pilota poskytol bezplatne ubytovanie.
Teším sa na ďalšiu spoluprácu a
všetkým želám príjemné, nadchádzajúce leto.
Ján Chlebík
Predseda OZ Oblazy
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Správne dopl� všetky slová do krížovky
a poukladaj písmenká do tajni�ky pod�a �ísel.
Dozvieš sa krásne posolstvo od Panny Márie.
Boh, aleluja, �akujem, odpusti�,
amen, nádej, srdce, život, die�a
Ježiš, milosti, sviatok, mier,
pokoj, hnev, zjavenie, ruženec
rados�, modlitby
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Modlitba o lásku
Pane Ježišu! Keby moji rodi�ia nemali lásku, keby ju
nemali naši známi, svet by bol ve�mi smutný a ja by
som zrejme vôbec nežil.
Láska vie rozdáva� dary a prezlieka� sa za Mikuláša,
ale je aj trpezlivá, miluje a odpúš�a, slúži a nepamätá
krivdy.
Taká láska, Pane Ježišu, pochádza od teba.
O �u dnes prosíme pre seba aj pre iných.
Nech naše srdce miluje všetkých a predovšetkým teba.
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