ROČNÍK IX.

ČÍSLO 1

OBNOVTE SI SRDCE I DUCHA

K

aždodenný život nás často stavia
pred úlohu niečo v domácnosti opraviť alebo obnoviť alebo zlepšiť
a dakedy azda urobiť dokonca dajakú
generálnu opravu. A takisto potrebuje
opravu, obnovu, zlepšenie, ba dakedy
aj generálnu opravu náš duchovný život. Pôstne obdobie je na to najvhodnejšie. Pán Ježiš svojím životom nám
na to dáva jedinečný podnet a návod.
Po krste v rieke Jordán sa Ježiš
utiahol na štyridsať dní na púšť, kde
v pôste, v tichu a modlitbe sa pripravoval na verejné účinkovanie. Ježiš bol
na púšti diablom pokúšaný. Diabol ho
tým chcel odviesť od nebeského Otca.
Svätý Augustín hovorí, že Pán Ježiš
mohol diabla nepripustiť k sebe, ale
keby nebol býval pokúšaný, nebol by
nás mohol naučiť, ako zvíťaziť nad pokušeniami. Pre naše poučenie dovolil,
aby bol pokúšaný. Všetky tri pokušenia
sa odohrali na jednu tému., na tému
sebectva a egoizmu. Pán Ježiš tieto pokušenia, ktoré dorážali na neho ako na
človeka radikálne odmietol. On sa rozhodol ako človek žiť v dôvernej láske

s Bohom a blížnym, a to až do takej
miery, že svoju lásku spečatil smrťou
na kríži. Ježiš na kríži bol zameraný
proti sebectvu a egoizmu. Egoista je
opakom Krista.
I my radikálne máme odmietnuť
v živote sebectvo a egoizmus, lebo nás
to odvádza od Boha. Hĺbkoví psychológovia hovoria, že keby zlomyseľný
človek chcel veriaceho kresťana odviesť
od Boha, že by na to nemusel používať
ateistické argumenty a prednášky, knihy, školenia, lebo by to mohlo byť namáhavé a azda aj neúspešné, ale že by
stačilo, keby raﬁnovaným spôsobom
veriaceho naviedol na sebecké hmotárstvo, sebeckú konzumnosť alebo
na sebeckú pýchu. A keďže v každom
z nás sa občas tieto tri sebecké pokušenia ozývajú, preto mali by sme v tomto
pôstnom období ich v sebe radikálne
potláčať.
Odmietajme sebecké hmotárstvo.
Pán Ježiš nie je proti chlebu. Veď sám
rozmnožil a nasýtil niekoľkotisícový
zástup ľudí. Ježiš je proti takému životnému postoju, ktorý vidí v hmote
najvyšší cieľ a zmysel
života.
Sebeckou
konzumnosťou
diabol
podmaňuje a zotročuje ľudí. Opilstvo,
drogy, smilstvo, manželská nevera, krádež,
umelý potrat nás neprivádza k Bohu ale
nás od neho odvádza.
Oddávna sa hovorí: „Pýcha peklom
dýcha“.
Pokušeniu
pýchy podľahli mnohí ľudia v dejinách a
stali sa odpadlíkmi
od viery v Boha. Pý-
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cha robí človeka odporným pred Bohom i ľuďmi.
Každý človek však s pomocou Boha
môže premôcť akékoľvek pokušenia,
ak chce byť šťastný tu i vo večnosti.
Mnohí ľudia majú pochybnosti
a neistoty vo viere, najmä v Ježišovo
zmŕtvychstanie, ktoré je ústredným
bodom veľkonočných sviatkov. Argumentujú tým, že na svete neexistuje
svedok, ktorý by na vlastné oči uvidel
ako Ježiš vstal z hrobu . Táto udalosť nie
je pre nich historickou pravdou, lebo
k historickej pravde sa vyžaduje svedectvo očitých svedkov. Každému kultúrnemu človeku stačí, keď vedci svedčia,
že daná skutočnosť je pravdou, aj napriek tomu, že mnohí ľudia danú skutočnosť ani nevideli a ani nepoznajú. A
tak isto aj my nepotrebujeme svedkov,
ktorí by na vlastné oči uvideli Ježišovo
zmŕtvychstanie, každému kultúrnemu
človeku stačí, že jestvujú svedkovia,
ktorí svedčia, že na vlastné oči videli po
Ježišovom pochovaní Pána Ježiša zasa
živého, žijucého, zmŕtvychstaného.
Prečo? Teda mnohí ľudia vyhľadávajú námietky proti viere. Je zistené,
že to robia nie z vedeckých, ale z prospechárskych dôvodov. Niekto si chce
obhájiť svoje bohaté ﬁnančné príjmy,
iný svoj konzumný život, iný svoju príjemnú manželskú neveru, iný svoje sexuálne rozkoše, iný svoj alkoholizmus,
iný svoje zlodejstvo alebo inú obľúbenú
neresť – takí ľudia sa radi oháňajú námietkami proti viere.
Pôstna doba je dobou duchovnej
prípravy, ktorá nás ma zoceliť a upevniť vo viere zmŕtvychvstalého Ježiša,
má byť časom na získanie milosti v boji
proti pokušeniam diabla. Ak cítime
námietky proti svojej viere a existencii
pokušenia diablom, nehľadajme hneď
príčinu v rozume a vo vede, ale najprv
skúmajme či máme čisté srdce. Lebo
iba čisté srdce môže vlastniť živú, nepochybujúcu vieru v zmŕtvychvstalého
Ježiša Krista.
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Moje osobné vnímanie misií
Vedeli sme, že k nám prídu misionári Najsvätejších sŕdc Pána Ježiša a Panny
Márie. Naposledy ľudové misie boli v
Kvačanoch v roku 1927.
Dňa 13. 1. 2013 prišli k nám dvaja
pátri Ondrej a Rastislav. Kázeň sa začala témou, že Boh nás miluje, aby sme si
toho boli vedomí a riadili sa aj my láskou k Pánovi.
V pondelok z rozprávania pátra Ondreja mi utkvelo v pamäti, ako človek

nosil v dvoch kýbloch vodu na miesto,
kde ju nemali. Jeden kýbel bol nový,
pekný a bol plný vody. Druhý bol už
starší, deravý a v tomto kýbli sa donieslo
na miesto, kde voda netiekla, sotva jedna
tretina. Tento kýbel povedal mužovi, aby
ho zahodil, že načo mu je takýto. Muž
mu povedal: Poď ideme znova po vodu
a pozeraj sa na zem, kde nesiem vodu.
Vidíš, kde ti tiekla voda, vypučala tráva
a kvety. Tento príbeh môžeme prirovnať
k rôznym skutočnostiam
v našom živote.
V utorok páter Rastislav mal tému Spása
v Ježišovi Kristovi. Utkvela mi veta, že máme hľadať
u seba ten najväčší hriech.
S ním sa máme popasovať,
aby sme ho zmiernili, prípadne odstránili.
V stredu páter Ondrej
hovoril tému Viera a obrátenie. Uviedol, že láska k
Bohu nie je to, že poznáme

Duchovný život v našej farnosti
(pokračovanie)

V minulom Katarínskom hlase, ktorý vyšiel v októbri 2012, som svoj článok
zakončila sviatkom Všetkých svätých.
10.-11. novembra sme mali v našej
farnosti v Penzióne Helena, ubytované
na 3 dni, týrané ženy s deťmi, zo širšieho
okolia. Bolo to organizované cez Spišskú
katolícku charitu, sestrou Júliou, ktorí
mnohí z našej farnosti poznajú. Pre tieto
ženy to bolo veľmi milé stretnutie, na ktoré
dlho nezabudnú. Spojené bolo s rôznymi
prednáškami, vedenými psychologičkou
a terapeutkou a samozrejme aj duchovnou obnovou. Prišiel ich pozrieť náš bývalý p. dekan Saniga, ktorý toho času je
riaditeľom Spišskej charity a odslúžil im
v penzióne sv. omšu. Navštívil ich aj náš
vdp farár, s ktorým sa milo porozprávali. S p. Harychovou putovali ku kaplnke
Sedembolestnej Panne Márii, modliac
sa cestou krížovú cestu. Ako nám povedala p. Helenka, bol to úžas, ako tie ženy
v modlitbách prosili o svoj lepší život.
Aj takýmto dobrým skutkom, zásluhou
p. Helenky, sa prezentovala naša farnosť
v Spišskej diecéznej charite. P. Harychovej patrí za to veľká vďaka, že ich prijala.
25.novembra sme mali odpust sv.
Kataríny, našej patrónky farnosti. Slávnostnú sv. omšu celebroval p. kaplán M.
Pasiar z Lipt. Mikuláša, spolu s naším
vdp. farárom. Lešenie už bolo poskladané,takže svätostánok bol na hlavnom
oltári, vyzdobeným peknými veľkými

chryzanténami, ktoré nám darovala p.
Zarevúcka, za čo sme jej veľmi povďační.
6. decembra, ako každý rok privítali
deti v Božom chráme na detskej sv. omši
sv. Mikuláša, ktorý ich pozdravil a odovzdal im balíčky so sladkosťami.
Večer 7. na 8. decembra 2012 bola v
škole zásluhou p. katechétky Mgr. Renátky Pešatovej, usporiadaná po prvý
raz akcia pod názvom „Noc čítania Biblie“, na ktorú boli okrem žiakov pozvaní
rodičia, starí rodičia, zamestnanci školy, katolícky kňaz vdp. farár František a
evanjelický vdp. farár Dušan z Lipt. Sielnice. Na začiatku bola o 18 h. detská sv.
omša, ktorú slúžil náš vdp. farár a bola
sprevadzaná detským spevokolom z
Kvačian. Božie slovo bolo o Abrahámovi
(praotec viery), ktoré bolo dlhé a jednotlivé časti čítali najskôr p. riaditeľka,
p. zástupkyňa, p. učitelia, zamestnanci
školy a nakoniec rodičia detí. K danému

určité pravidlá, že sa riadime morálnym
kódexom, ale lásku musíme vyjadrovať
zo srdca.
Vo štvrtok sme mali tému Ježiš je Pán.
Bol nám vysvetlený pojem Pán, že židia
z úcty k Pánu Bohu použili len slovo Pán.
A tak aj Pánu Ježišovi toto oslovenie patrí, keď pre nás všetkých trpel, umučením
zomrel a na tretí deň vstal z mŕtvych, aby
nám boli odpustené hriechy.
V piatok páter Rastislav mal tému
Duch Svätý. Poukázal nám, ako v každom z nás je Duch Svätý a pomáha nám
robiť dobré skutky.
V sobotu nám páter Ondrej rozviedol tému Cirkev – spoločenstvo. Potom
sme si všetci prítomní manželia svoj
zväzok manželstva obnovili.
V nedeľu témou Rast a premena
v Kristovi a posvätením misijného Kríža, bola ukončená misijná práca pátrov
Ondreja a Rastislava.
Svoj cieľ, s ktorým prišli splnili darom pre nás, a to láskou k Bohu, k Pánu
Ježišovi a našou premenou ozajstnou
láskou k nim.
Myslím, že svoju štafetu nám odovzdali a my ju máme posúvať ďalej.
J.G.
evanjeliu mal vdp. farár kázeň, v ktorej
dával deťom otázky. Celá kázeň prebiehala vo forme diskusie. Po sv. omši bolo
agapé, ktoré pripravili deti a po ňom dospelí sa rozišli domov a asi 20 detí ostalo tam spať, kde pokračovali vo svojom
naplánovanom programe. Deti sa vrátili
domov na druhý deň, naplnení peknými
duchovnými zážitkami.
16. 12. na 3. adventnú nedeľu bola po
sv. omši zbierka na farskú charitu, ktorá začala v našej farnosti opäť pracovať.
Za ﬁnančný príspevok každý dostal medovníček.
Od 15. - 23. 12. skupina žien z Novej
ulice, ako každý rok chodila s obrazom
sv. rodiny po jednotlivých rodinách sa
modliť deviatnik. Každá rodina, ktorú
sme navštívili nás milo prijala. Skončili
sme u rodiny Burdelovej, kde býva naša
oslávenkyňa – 100-ročná babka Belková,
ktorá sa potešila z našej návštevy a spolu
s nami sa modlila danné modlitby a sv.
ruženec. Nakoniec sme si na jej zdravie
pripili a pohostili sa dobrými koláčikmi.
Obraz sv. rodiny ostal pri nej a dúfame,
že tento rok nás bude ešte čakať v takej
pohode a pri takom zdraví, aké jej slúži
doteraz. Tohto roku čakáme, že sa vytvorí skupina žien, ktorá navštívi rodiny
aj v dedine.
Prišiel advent, oslávili sme narodeniny Pána Ježiša. Či sa v nás všetkých
narodil živý Pán Ježiš, alebo len
v niektorých? O tom bude svedčiť náš
každodenný život. Prežívame „ rok viery“, ktorý má prispieť k plnšiemu obráteniu sa ľudí k Bohu. Je určený všetkým,
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aby vyznávali vieru a hlásali o nej svedectvo a tak isto má byť príležitosťou
pochopiť dokumenty II. vatikánskeho
koncilu, od ktorého je 50 rokov začatia.
25. 12. nám deti pripravili jasličkové
predstavenie, ktoré nacvičili naše sl. Julka Gromská a Janka Štepaniaková, za čo
im úprimné Pán Boh zaplať. Bolo veľmi
pekné a zapojili sa doňho všetky deti
z farnosti.
Nový rok sme privítali a popriali si
hlavne veľa zdravia, Božieho požehnania, pokoja a rodinnej pohody. Niektorí
ho privítali modlitbou v Božom chráme,
čo bola veľmi malá menšina, väčšina vítala Nový rok vystreľovaním pyrotechniky alebo s pohárom šampanského.
Január 2013 bude do histórie našej
farnosti zapísaný veľkými písmenami.
Po 86 rokoch sa konali od 13.-21. januára 2013 vo farnosti ľudové misie. Žijú
možno jeden, možno dvaja veriaci, ktorí si naposledy misie pamätajú. Bolo to
v roku 1927.
Navštívili nás a privítali sme dvoch
misiónarov z kongregácie Najsvätejších
sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie zo Žiliny.
Bol to páter Rastislav Mikloš pôvodom
zo Žiliny a páter Ondrej Szabó z Košíc. V pastorácii obaja pôsobia na hore
Živčák v Turzovke. Celý týždeň sme
s nimi prežili tzv. duchovný a požehnaný týždeň. Každý mal možnosť pristúpiť
k sviatosti zmierenia, a kto sa najmenej
dva razy zúčastnil ich prednášok, mohol získať plnomocné odpustky. Bližšie
o jednotlivých prednáškach, si prečítate
v článku od. J. Gálu.
Sme vďační aj nášmu vdp. farárovi,
že nám zabezpečil do farnosti takúto
vzácnu návštevu. Tých, čo sa zúčastňovali ich bohoslužieb a prednášok
duchovne pozdvihli a priniesli do sŕdc
pokoj a dobro. Nemocných navštívili
doma.
Nech ich Pán Boh naďalej požehnáva a Matka Božia ochraňuje a sprevádza
ich na ďalšej misijnej ceste. Nám sa patrí
len vysloviť im úprimné Pán Boh zaplať,
nech tieto misie nám dlho budú v našej
pamäti mladým i starým.
27. 1. a 3. 2 v nedeľu boli sv. omše
obetované za jubilujúcich manželov
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Máriu a Alojza Jančoka, Máriu a Alfonza Chovana k 50 výročiu ich manželstva. Je to pekné, keď sa manželia
spolu vo dvojici dožijú takéhoto výročia
a nech sú príkladom pre dnešné mladé
manželstvá. Okrem blahoželania vdp.
farárom v mene svojom aj v mene veriacich, ich pozdravili spevom p. Z. Parížeková, p. J. Húska a Lacko Gromský,
za čo im patrí veľká vďaka.
11. 2. je deň chorých, sviatok Panny Márie Lurdskej. Aj v tento deň i keď
nebola nedeľa, sme putovali k Sedembolestnej Panne Márii, pomodliť sa
a prosiť o uzdravenie našich chorých
vo farnosti. Krížovú cestu obetovala p.
Harychová tiež ku chorým. Bola veľmi
pekná. Či naši chorí, neprežívajú takúto
Kalvárijnú cestu ako Pán Ježiš? A nielen oni, ale mnohí z nás.
V tento deň, na sviatok Panne Márie Lurdskej otriasla Slovenskom správa
o rezignácii pápeža Benedikta XVI. Bol
to ako blesk z jasného neba. Všetkých,
nielen nás laikov, ale aj kňazov, to veľmi
prekvapilo. Cirkev sa nachádza v kritickej situácii a pápež Benedikt už pre svoj
vek nezvládol svoj úrad viesť, tak sa ho
vzdal. Má 85 rokov a na Petrovom stolci
bol len 8 rokov. Modlime sa zaňho i keď
už sotva bude vystupovať na verejnosti, predovšetkým za jeho zdravie, pokoj
v duši, za jeho doterajšiu vykonanú prácu v cirkvi a aby nám Pán poslal, čím
skôr nového nástupcu na Petrov stolec,
aby sa cirkev ďalej mohla rozširovať a
pôsobiť na celom svete.
Popolcovou stredou nastala ďalšia
časť liturgického roka -pôstne obdobie.
Nie je to len vzdať sa mäsitého pokrmu
v popolcovú stredu a mnohí aj v piatky,
ale je to pre nás predovšetkým predsavzatie po stránke duchovnej.
Posilnime sa vo viere, veď Pán Ježiš
sa obetoval za nás smrťou na kríži a na
tretí deň vstal zmŕtvych, aby sme všetci
boli spasení. Pristúpme ku sviatosti
zmierenia na najväčšie sviatky v roku,
aby sme si mohli smelo podať ruky
a povedať si „Pokoj a bratská láska, nech
je medzi nami.“
V závere môjho článku chcem
všetkým poďakovať za prácu, ktorú ste
vykonali v našej farnosti, či to už bola
príprava a výzdoba
kostola na odpust
a Vianočné sviatky,
za ubytovanie a stravovanie našich misionárov, za spev a modlitby v Božom chráme
a všetkým dobrodincom, ktoré prispeli
ﬁnančne na hlavný
oltár nášho kostola.
predsedníčka pastoračnej rady, V. S.

Z KRONIKY
25. 11. 2007 – Slávnosť Krista Kráľa – odpust sv. Kataríny v kultúrnom
dome, nakoľko kostol ešte nie je dokončený. Svätú omšu koncelebroval p.
farár Ružbacký.
2. 12. 2007 – prvá adventná nedeľa.
V kultúrnom dome v Kvačanoch, už
bol prenesený aj bohostánok z kostola
z bočného oltára.
Dňa 5. 12. 2007 – Helena Harychová priniesla do našej farnosti obraz
Turzovskej Panny Márie do kultúry
a po sv. omši sme obraz preniesli na
faru, kde sme si vykonali aj pobožnosť
ku Panne Márii. Helenka doniesla aj
modlitby a knižku o zjavení Panny Márie na Turzovke. Potom obraz putoval
po domoch každý deň do iného domu,
aby sa obraz dostal do každého domu,
kto chcel, tak za jeden deň sme pobožnosti konali aj vo dvoch domoch.
Organ v Kvačanoch je už dokončený. Pán farár povedal, že už môžeme
chodiť cvičiť. Opravoval a vymenil ho
pán Tirol. Stál asi 380 000 Sk.
Počasie v decembri celkom dobré,
okolo 10. decembra napadlo trocha
snehu, snežilo dva dni, fúkal vietor,
potom celkom dobre, týždeň od 17.
decembra cez deň +2°C svietilo aj slnko v noci - 8°C. Roráty ráno o 6.00 h
v Kvačanoch v kultúre a o 7.15 h na
Dlhej Lúke. V kultúre je zima, preto
chodí málo ľudí.
Na detských sv. omšiach hráva Jozef Forgáč. A od roku 2008 začal hrať
aj na svätých omšiach.

Sviatosť krstu prijali
v roku 2012:
Matej Galica
Andrej Gál
Matej Šimovček
Peter a Natália Majerčíkovci
Michal Florek

Opustili nás v roku 2012:
Marta Krčmareková (70 ročná)
Alojz Kuna (81 ročný)
Helena Bellová (83 ročná)
Helena Komárová
(trvalý pobyt Tatranská Lomnica )
Ján Ľubelec (73 ročný)
František Štepaniak (57 ročný)
Agneša Ďuroňová (87 ročná)
Anton Považský
(91 ročný, pohrebné obrady
v Ružomberku)
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Farská charita Kvačany pri kostole
sv. Kataríny Alexandrijskej

Plán činnosti charity
1. Modliť sa k Duchu svätému aby
naša činnosť sa uberala správnym
smerom a všetci boli spokojní
2. Drobné služby: urobiť nákup, poslať po niekom nákup starým a
chorým
3. Doprovod k lekárovi
4. Donesenie liekov
5. V nedeľu a vo sviatok dovoz do
kostola na svätú omšu
6. Návšteva chorých a starých občanov

7. Dňa 11.2.2013 - deň chorých, návšteva so svätým prijímaním
8. Kvetná nedeľa - zhotovenie kytičiek
z maňušiek a napečenie medovníkov s veľkonočným motívom
9. Mesiac máj 2013
- 11.5. - púť na Turzovku
- 12.5. - Deň matiek
- 30.5. - Sviatok najsvätejšieho tela
a krvi Kristovho - brigáda v parku
10. Katolícky ples 29. 6. 2013 - účasť na
programe
11. Hry pre deti - 13.7.2013 - pomoc
pri organizovaní

Farská charita v Kvačanoch
bola založená dňa 23. 4. 1995.
Mala 19 členov. Koordinátorkou
bola p. Iveta Čendulová, ktorá
túto prácu vzorne vykonávala do
dnešných dní. Starala sa spolu s
členkami:
• o vyhľadávanie ﬁnančných
zdrojov pre charitatívnu činnosť
• akcie „Dnes príde svätý Mikuláš“
• pomoc pri úprave kvetinových
záhonov pri kostole
• zapožičiavanie a darovanie náboženskej literatúry
• darčeky pri dňoch detí pre zdravotne postihnuté deti, siroty a
polosiroty
• starostlivosť o opustené hroby
• starostlivosť o hroby kňazov
• pomoc pri oprave kostola úprave cestných krížov
Za činnosť, ktorú vykonávala
jej chcem aj touto cestou poďakovať.
Chcem upozorniť, že nie všetky rodiny majú ideálne životné
podmienky. Vyzývame rodičov,
aby sa napriek ťažkej situácii naďalej starali o svoje deti a nezanedbávali ani svojich starnúcich rodičov. V prípade zložitej situácie
sa môžu obrátiť na členky charity,
ktoré ochotne nezištne pomôžu.
V tretiu adventnú nedeľu bola
zbierka na miestnu charitu. V
Kvačanoch činila 100€ a na Dlhej
Lúke 42€. Suma bola odovzdaná
pokladníčke p. Barbore Kudzbelovej. Peniaze sa plánujú použiť
na Deň detí, kedy budú prizvané
týrané ženy a deti z Liptovského
Mikuláša.

12. Povýšenie kríža - úprava okolia
krížov - brigáda
13. Brigáda na cintoríne pred 1.novembrom
14. Upratať starším osamelým osobám
pred Vianocami - na požiadanie
15. Tretia adventná nedeľa - napečenie
medovníkov
16. Zbierka šatstva pre charitu v priebehu celého roka
17. Doniesť na požiadanie obedy zo
školskej jedálne. Cena obedu 2,38€
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HLAS V OBCI KVAČANY
Zmeny
všeobecne
záväzných
nariadení obce
Na konci kalendárneho roku 2012
obecné zastupiteľstvo schvaľovalo VZN
č.3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území
Obce Kvačany a VZN č.4/2012 o nakladaní z komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
Obce Kvačany. Týmito nariadeniami sa
zmenilo platenie za komunálne odpady
na území Obce Kvačany. Každý občan
s trvalým alebo prechodným pobytom
je povinný zaplatiť za komunálny odpad paušálne 10 € na rok 2013. Po zaplatení poplatku platiteľ obdrží žetóny,
ktoré slúžia na vývoz kuka nádob. Nádoby, ktoré nebudú označené žetónom
nebudú vyvezené. Občan, ktorý obdržané žetóny použil na vývoz kuka nádob, si môže ďalšie bezplatne vyzdvihnúť na obecnom úrade.
Zberný dvor bude otvorený každú
párnu sobotu, kde sa budú zbierať plastové fľaše, sklo, papier a železný šrot.
Kontajner pred rodinným domom p.
Alojza Jančoka slúži na zber obnoseného šatstva.

Projekty
Obec zaslala žiadosť na Enviromentálny fond o poskytnutie podpory formou dotácie na kanalizáciu. Požiadali
sme o ﬁnančnú podporu v sume 2,8
milióna €. V súčasnej dobe čakáme na
stanovisko Enviromentálneho fondu
o vyjadrenie sa k našej žiadosti.
Formou projektu obec spracovala
žiadosť na obnovu a zveľadenie parku
v centre obce zhotovením nových chodníkov, vybudovanie detského ihriska a
lavičiek. Požadovaná dotácia je 3 500 €.
starosta

Agenda kontrolóra
obce Kvačany
V súlade s uzneseniami obecného
zastupiteľstva obce Kvačany sa druhom polroku 2012 činnosť hlavného
kontrolóra obce Kvačany zameriavala
hlavne na kontrolu ekonomickej a administratívnej agendu obecného úradu. Podrobnou kontrolou sa odhalili
závažné nedostatky vo vedení účtov-

nej a ekonomickej agendy, čo následne vyústilo k personálnym zmenám
na obecnom úrade. Ďalšia významná
kontrola smerovala k preverovaniu nedostatkov pri ﬁnancovaní a realizovaní
projektu rekonštrukcie a modernizácie
budovy telocvične pri Základnej škole
v Kvačanoch v rokoch 2009 až 2010.
Podrobnou kontrolou sa zistili závažné nedostatky nielen pri realizácií, ale
hlavne pri ﬁnancovaní tohto projektu,
čo následne viedlo v roku 2012 ku podpisu dohody o uznaní dlhu v hodnote
desiatok tisíc eur zo strany bývalého
starostu obce Kvačany. V súčasnosti sa
na základe uznesenia obecného zastupiteľstva vykonáva podrobná kontrola v stravovacom školskom zariadení
/školská jedáleň/ a školskom klube detí
pri Základnej škole v Kvačanoch za
roky 2011 až 2012. Cieľom kontroly je
preverenie oprávnenosti a efektívnosti
čerpania ﬁnancií obdržaných od obce
Kvačany v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými nariadeniami obce
Kvačany. Následne sa kontrola bude zameriavať na efektívnosť výberu miestnych daní a poplatkov.
kontrolór obce
Ing. Pavol Tylka

Vítali sme nových
občanov našej obce
Komisia pre sociálne veci a rodinu
pri obecnom úrade v Kvačanoch uvítala 16. decembra 2012 našich nových
občanov našej obce, deti, ktoré sa narodili počas roka 2012.
Ich uvítanie vo vianočnej atmosfére
sa uskutočnilo v sále kultúrneho domu,
nakoľko sme vítali až 9 detí v sprievode
svojich rodičov a príbuzných. Po slávnostnom príhovore pána starostu sa
ich rodičia podpísali do pamätnej knihy obce a členovia sociálnej komisie im
odovzdali malé darčeky s ﬁnančným
príspevkom. Do veľkej rodiny našej

obce pribudli: 4 dievčatká a 5 chlapcov.
Deťom, ale aj ich rodičom sme popriali
veľa zdravia, šťastia, ale aj zodpovednosti pri ich výchove a hrejivý pocit lásky v každom ich krôčiku. Deťom Andrejkovi Gálovi, Maťkovi Šimovčíkovi,
Michalovi Florekovi, Maťkovi Galicovi,
a Jakubkovi Balúchovi ako aj slečnám
Andrejke Benikovskej, Natálke Majerčíkovej,Katarínke Kostrejovej a Nelke
Bošancovej prajeme spokojný život
v našej obci, aby svojim rodičom boli
pre potešenie, robili im radosť a boli
oporou v ich starobe.
Slávnosť obohatili kultúrnym
programom deti zo základnej školy.

Slávnostné ukončenie
roka 2012

Pán starosta spolu s poslancami
obecného zastupiteľstva prichystali aj
toho roku vianočnú kapustnicu, pri ktorej sme zhodnotili prácu za rok 2012.
K slávnostnému posedeniu boli prizvaní aj všetci členovia komisií, ale aj zástupcovia urbariátu a poľnohospodárskeho družstva. Veľká škoda, že medzi
nás nemohol prísť aj dôstojný pán farár,
ktorého zaskočili nepredvídané udalosti
a musel svoju účasť nakoniec zrušiť.
Pán starosta všetkým poďakoval
za vykonanú prácu, zhodnotil klady
aj zápory ktoré nás počas roka stretli
a potešila aj malá, hoci len symbolická
ﬁnančná odmena za prácu počas roka.
Potom sme pri chutnej kapustnici
a troške hriatej pospomínali na veselé,
ale aj smutné zážitky, potešili sa s pribudajúcich detí do obce, ale veru aj zosmutneli pri spomienke na tých, čo nás
v roku 2012 navždy opustili.
Poprajme si aj v tomto roku vzájomne veľa zdravia, síl, pochopenia,
dobrú spoluprácu, nech sa nám podarí uskutočniť navrhnuté úlohy, nech
máme radosť z nových detí čo prídu
medzi nás, nech meriame čo najmenej
krokov pri rozlúčke s našimi spoluobčanmi. Športovcom poprajme veľa
športových úspechov, hasičom čo najmenej zásahov, ale popredné miesta
v súťažiach. Žiakom základnej
školy , ale aj ostatným študentom dobré študijné výsledky.
Podnikateľom a ﬁrmám prácu,
ktorá bude prínosom nie len
im, ale aj všetkým zamestnancom . Občanom v dôchodkovom veku krásnu jeseň života,
ale hlavne pre všetkých veľa
zdravia porozumenia, vzájomnej úcty, lásky a božej pomoci
do ďalších dní a rokov.
Anna Drbjaková
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Už sa fašiang kráti,
už sa nenavráti

Krátky fašiang, je obdobie od skončenia vianočného obdobia po popolcovú stredu. A veru toho roku bol fašiang
krátky, čo sme to všetko stihli? Stihli
sme sánkovačku o Kvačianske dráhy,
ktorú zorganizovali členovia kultúrnej
komisie a komisie pre iné záujmové
činnosti. Žiaci stihli dostať polročné
vysvedčenie a svoj školský maškarný
ples a pre nás ostatných Telovýchovná
jednota Družstevník usporiadala už
tradičný maškarný ples. Konal sa tradične v sále kultúrneho domu pre deti
zo začiatkom o 14,00 hodine a pokračoval pre dospelých do skorých ranných hodín.
Posledný fašiang už tradične patrí
miestnemu spolku SČK, ktorý poriada
v poslednú fašiangovú sobotu bakusovský sprievod obcou a večer fašiangovú
veselicu, kde sa podávala praženica
a dobrá zábava.
Touto akciou sme ukončili fašiangy a vstupujeme do pôstneho obdobia
pred veľkou nocou.
Anna Drbjaková

Kvačianske dráhy 2013

rozhodlo zahrať si s našimi nervami.
Snehu bolo dostatok, ale prišlo oteplenie, a deň pred súťažou zasa mráz,
takže naša trať sa premenila na klzisko.
Nás to ale neodradilo, trošku sme pozmenili trať a súťaž mohla začať. Štart
bol niečo po jedenástej hodine, samozrejme na čas. Súťažiaci boli rozdelení
do piatich skupín:
- najskôr to boli škôlkári,
- deti od 1-5 triedy základnej školy,
- deti od 6-9 triedy základnej školy,
- kategória dospelých na rýchlosť .
Rodičia nadšene vyšľapali až na
samý vrch kopca a každému bolo jasné, že o zábavu je postarané. O tom
by nám vedel porozprávať najrýchlejší
jazdec Ján Krčmárek, jeho čas sedemnásť sekúnd nedokázal nik prekonať.
- Posledná kategória bola súťaž o najatraktívnejšie sane a jazda zručnosti.
1. miesto obsadila Leila Gonšenicová
2. miesto Vladimír Ďuroň st.
3.miesto Elena Žabenská

Milan Galica

Silvestrovská estráda 2012

Po každej súťaži dostali deti sladkú
odmenu, dospelí sa zahriali pri varenom vínku a tí, čo mali hlad, si mohli
pochutnať na guľáši, ktorý varil Rastislav Tkáč. Ešte chcem pripomenúť , že
na sánkovačke sa zúčastnilo cca 60-siat
detí, z čoho sme boli veľmi milo prekvapení. Keďže sme tieto preteky organizovali prvýkrát, prepáčte nám za
nedostatky, a komu sa páčilo, tešíme sa
znova o rok.
Na záver by som sa chcel poďakovať
všetkým, ktorí boli pri realizácii tejto
akcie, naozaj vám patrí veľká vďaka.
Milan Galica

Divadlo

Hurá, sneh, sánky a zábava! V sobotu 19.1.2013 sa v našej obci uskutočnila
„obecná sánkovačka“. Kopec „Dráhy“
sa rozhemžil detským krikom, smiechom a súťaživosťou. Nápad usporiadať obecnú sánkovačku sme dostali už
minulý rok, no len kým sme to stihli,
prišla jar. Usporiadať túto akciu nebolo vôbec jednoduché, keďže počasie sa

osobe pán Milan Červený sa dožil krásneho jubilea 80-tich rokov. Divadelní
herci spolu s publikom zaspievali slávnostné živijóóó a Evka Štofčíková pána
Červeného vyzvŕtala v tanci. Šťastie,
zdravie popriali aj zástupcovia obce a
starosta obce Jozef Grúň odovzdal pamätnú plaketu. V mene kultúrnej komisie prajeme pánovi Červenému veľa
zdravia, šťastia a pohody v kruhu svojej
rodiny, ale aj tej divadelnej.

V Trojkráľovú nedeľu
nám do našej obce prišli
sviatočný deň spríjemniť
divadelníci zo Žiaru s hrou
Najdúch. Potvrdilo sa, že
Kvačany divadlom naozaj
žijú, nasvedčovalo tomu
plné hľadisko. Hru zrežírovala pani Eva Štofčíková. Po
predstavení sme mali milú
povinnosť, náš dlhoročný
ochotník a režisér v jednej

Čo by to bol za Silvester , keby sme
ho tradične neodprevadili Silvestrovskou estrádou? Naša mládež sa opäť
pustila do realizácie svojich talentov a
vytvorila zábavný program, ktorý pobavil všetky vekové kategórie.
Za komisiu pre šport, mládež a iné
záujmové činnosti by som chcela týmto poďakovať všetkým mladým z obce,
ktorí si našli čas a boli ochotní účinkovať alebo inak pomôcť, vytvoriť skvelý
program a tým udržať tradíciu Silvestrovskej estrády v obci. Osobitne by som
chcela poďakovať sl. B. Lasákovej za veľkú pomoc pri organizovaní tejto akcie.
Na záver si prajeme, aby sme počas
roka načerpali nové zábavné nápady,
ktoré využijú aj naši mladí ochotníci
pri tvorbe budúcich Silvestrovských estrád. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Dovidenia o rok.
M. Sihocká
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Obnovenie činnosti OZ Oblazy
Jedna z prvých vecí, ktorú som ako
človek z iného konca Slovenska v súvislosti s Kvačanmi počul, bolo: „Nadácia
Oblazy“.
Pre pripomenutie histórie uvediem,
že Nadácia Oblazy z maličkých Kvačian
bola vôbec prvá komunitná nadácia na
Slovensku. Medzinárodne uznávaná,
oceňovaná v Japonsku, USA, Európe,
pozývaná na stretnutia s prominentnými hosťami, typu Hillary Clintonová ...
Nadácia Oblazy združovala všetky
zložky v obci, od obce samotnej, cez
cirkev, urbárnikov, miestnu organizáciu Červeného kríža, základnú školu,
poľnohospodárske družstvo, až po samotných občanov. Jej hlavnými cieľmi
bolo spoločnými silami rozvíjať Kvačany a náš mikroregión, miestnu komunitu a cestovný ruch. Doteraz po
Kvačanoch môžeme vidieť výsledky
jej práce, či už sa jedná o informačné
tabule, autobusové zastávky, prístrešky,
kríže, atď.
Žiaľ, po personálnych zmenách
v nadácii a po jej transformácii na občianske združenie (OZ Oblazy) v roku
2002, jej činnosť dramaticky upadala až
do stavu, že prestala vyvíjať akúkoľvek
činnosť.
Ako fanúšika demokracie, rozvoja
a tiež človeka z prostredia cestovného
ruchu, mi tento holý fakt stále mátal
v hlave. O to viac, že s kýmkoľvek som
sa na túto tému v Kvačanoch rozprával,
v očiach som mu videl hrdosť na dosiahnuté úspechy, ako aj nespokojnosť
so súčasným stavom.
Spolu s pôvodnými členmi OZ sme
sa teda v júli 2012 rozhodli tento nelichotivý stav zmeniť. Podnikli sme potrebné kroky na oživenie jeho činnosti
a po dotiahnutí administratívnych záležitostí môžeme znovu povedať, že OZ
Oblazy ku koncu roka obnovilo svoju
činnosť.
Našim cieľom je pokračovať v tom,
čo začali zakladatelia pôvodnej nadácie: spájať ľudí a subjekty pôsobiace v
Kvačanoch a spoločne sa snažiť o ich
rozvoj, či riešenie problémov, ktoré život prinesie. Špeciálna pozornosť bude
venovaná rozvoju cestovného ruchu a
rozumnému využívaniu potenciálu,
ktorý nám príroda v Kvačanoch nadelila.
Hovoriť o nejakých výsledkoch je
ešte priskoro, každopádne sme okamžite obnovili tradíciu zapájania sa do rôznych grantových programov, pomocou
ktorých sa chceme uchádzať o získanie

ﬁnancií na podporu našich zámerov.
Z našej iniciatívy vzišiel spoločný
projekt OZ Oblazy, TANAP-u, urbarialistov z Kvačian a Prosieka a v neposlednom rade ochranárov pôsobiacich
na Mlynoch na Oblazoch. Tento má za
cieľ rekonštrukciu Náučného chodníka Kvačianskou a Prosieckou dolinou,
spolu s vybudovaním plnohodnotnej,
drevenej vyhliadky na Malom Roháči
v Kvačianskej doline. Spomedzi 300
žiadostí náš projekt už postúpil medzi
prvých 100. Zďaleka však ešte nie je
dôvod na oslavy.
Taktiež sme podali žiadosť na TANAP vo veci sprístupnenia koryta
Kvačianky v Kvačianskej doline, za
účelom vybudovania nového turistického chodníka po vzore chodníkov v
Slovenskom Raji.
Z projektov zameraných na mládež
sme vytipovali grantový program O2
Think Big, do ktorého sa pripravujeme
podať žiadosť o grant na postavenie hokejových mantinelov na ihrisku v areáli
ZŠ Kvačany.
Ďalšie vhodné grantové programy
neustále hľadáme a plánujeme sa do
nich aktívne zapájať.
Ako možno vidieť z uvedených
troch aktivít, ciele sme si stanovili nemalé. Žiaľ, v dnes už veľmi silnej
konkurencii treba reálne rátať s tým,
že naše projekty nemusia byť úspešné.
Prípadné neúspechy nás ale neodradia
a sme pripravení o prostriedky zabojovať znova a znova.
Nakoľko
väčšina
grantových
programov dnes ráta so zapojením
verejnosti do dobrovoľných prác, taktiež prostriedky združenia ako takého
sú veľmi obmedzené, na konci dňa o
úspechoch či neúspechoch novej éry
OZ Oblazy rozhodnete práve Vy. Bez
Vášho zapojenia sú
možnosti
združenia
veľmi limitované a preto pevne verím, že keď
príde ten čas, dokážeme sa v Kvačanoch
zmobilizovať a spoločne na aktivitách združenia zapracovať.
Ďakujem za to vopred a teším sa na spoluprácu.
Ján Chlebík
Predseda OZ Oblazy

Učíme žiakov nielen
dostávať, ale aj dávať
Rozvíjať životné zručnosti svojich
žiakov sa usiluje každá základná škola.
Aj v Základnej škole v Kvačanoch hľadáme stále nové prostriedky a formy
ako ich zapájať do života v regióne, ako
ich angažovať pri vytváraní vzťahov
spolupatričnosti v miestnej komunite.
Rozvíjame u žiakov sociálne cítenie
a prejavy „dobrého srdca“, učíme ich
nielen dostávať, ale aj dávať.
Príležitosťou pre napĺňanie takto
stanovených cieľov bola aj realizácia
projektu Pozvime osamelých medzi
nás a darujme im radosť podporeného
Nadáciou Orange v rámci Grantového
programu Darujte Vianoce.
Projektovým zámerom nebolo len
pomenovať, obdarovať a vystúpením
detí pri vianočnej jedličke potešiť osamelých ľudí žijúcich v obci Kvačany.
Chceli sme ukázať deťom ďalšie možnosti trávenia voľného času, naučiť ich
vyhasínajúcim manuálnym zručnostiam, medzi ktoré už patrí aj vyšívanie.
Dnes ho ovláda, prípadne sa oň zaujíma, minimum detí. K rozvíjaniu týchto
zručností nie sú vedení v rodine a ani
v škole nie je pre ne dostatok priestoru.
Na prvom stupni sa dnes vyučuje len
jedna hodina pracovného vyučovania
v štvrtom ročníku a ani druhý stupeň
na tom nie je o nič lepšie.
Keď sme zistili, že náš projekt je
podporený, oslovili sme žiakov a získali sme ich záujem o prípravu darčekov
pre osamelých ľudí z našej obce. Zabezpečili sme kanavu, vybrali primerane náročný vzor a týždeň vyšívania
vankúšov sa začal. Záujem detí o novú
prácu nás potešil, každý deň sme mali
„konzultácie“, kde sme začiatočníkom
pomáhali pri prekonávaní dosiaľ nepoznaných ťažkostí. Výsledok bol skvelý,
každý vyšitý vankúšik bol iný, jedinečný a v svojej originalite nádherný!
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ve�a nových informácii a mali možnos� si vyskúša� aj policajnú v
policajtka však svoje rozprávanie ukon�ila tým, aby jej deti nakre
pod�a svojich predstáv. Práce si zobrala so
sebou,hlas
lebo
boli ve�m
Katarínsky
1/2013
potešili.
Pokračovanie života v materskej škole

Návšteva, ktorá bola naplánovaná 21. 11. 201

V minulom čísle som článok ukon-do mesta necestovali my, ale teta policajtka s
čila vetou: ,,Už teraz sa tešíme na ďalšíaby de�om porozprávala o tom, �o všetko si
príspevok, s ktorým sa budeme môcťve�a nových informácii a mali možnos� si vy
s vami podeliť.“ Preto by som si dovolipolicajtka však svoje rozprávanie ukon�ila tý
la napísať o akciách, ktoré sa realizovali
pod�a svojich predstáv. Práce si zobrala so
od novembra.
Snahou celého kolektívu našej ma-potešili.
terskej školy je umožňovať deťom zažiť
úspech, viesť ich k všestrannej, účinnej
a otvorenej komunikácii. To sa nám
darí formou zážitkového učenia a účasti na rôznych akciách, či besedách.

K vankúšiku sme pribalili teplú deku
a žiaci na Stretnutí pri jedličke pozvaným darovali nielen milý balíček, ale
aj veľa úsmevov a dobrej nálady, s ktoNajkrajším
mesiacom
v
rou sa chceli s našimi hosťami podeliť.
Tých pozvaných, ktorí nenabrali odvasa všetci tešíme nielen na
M
hu prísť do školy, deti navštívili v ich
da
strom�ek, ale hlavne na Najkrajším
domácnostiach a pripravené darčeky
mesiacom
Návšteva, ktorá
bola naplánovaná
im osobne odovzdali.
sa všetci
nielen
nas p. policajt21. 11. tešíme
2012 pri
bola
beseda
strom�ek
najviac tešia na posedenie s Mikulášom
viano�nom
Žiaci si realizáciou projektu rozšírili
ale sme
hlavne
na necestovastrom�ek,
kou. Tentoraz
do mesta
svoje životné zručnosti o ďalšiu skúseozdobia
strom�ek,
ktorý
kažv
Magduška spolu s pani u�ite�kami
najviac
tešia
na policajtka
posedenie
Mikulášom
li my,
ale teta
si scestu
našlanám pri
nosť, pri ktorej používali nielen rozum,
k nám. Priniesla
si veľau�ite�kami
obrázkov, aby
ozdobia str
Magduška
spolu s pani
ale aj ruky.
im v mene
spolo�enstvo urbarialistov Kva�any,
deťomza�o
porozprávala
o tom,Kva�any,
čonašich
všetko sinajmenš
spolo�enstvo
urbarialistov
za�o im v
Učiteľov školy prekvapil záujem
vyžaduje
jej
práca,
čo
k
nej
potrebuje.
nacvi�ujú
viano�ný
program
–
piesne,
básne,
s
Deti
a
pani
u�ite�ky
Deti a pani u�ite�ky nacvi�ujú viano�ný progr
žiakov o ručné práce a rozhodli sa vyZískali
veľa
nových
informácií
a
mali
momenty besiedky sú, ke� deti�ky
tvoriť im možnosti pre ich osvojovanie
o�ie
Najkrajšie momenty besiedky Najkrajšie
sú,možnosť
ke� deti�ky
si vyskúšaťod
aj prekvapenia,
policajnú ves�o
poveda�.
Niekedy sta�í máli�ko a milý
otvorením ďalšieho krúžku, v ktorom
Jednou z akcií v mesiaci november tu, čiapku, terčík...
Teta policajtka však
budú aktívne tráviť svoj voľný čas mabalí�kov.
�o bola
poveda�.
Niekedy
sta�í
máli�ko
a milý Mikuláško
si vie de
už po druhýkrát
návšteva
Soľnej
svoje rozprávanie
ukončila tým, aby
ľovaním ihlou, prípadne kúzlením s ih- jaskyne v Liptovskom Mikuláši, 13.
jej deti nakreslili policajta – policajtku
balí�kov.
licami. Niekedy sa aj dávno zabudnuté
11. 2012. Deťom sa páčila hra so soľ- podľa svojich predstáv. Práce si zobrala
môže stať opäť atraktívnym.
nými kamienkami, ale aj maličké, zele- so sebou, lebo boli veľmi pekné a tetu
Je na škodu veci, že nie každý pro- né svetielka, z ktorých nás pozorovali
potešili.19. 11. 2012 do Gal
cesta autobusom bola policajtku
realizovaná
jekt, ktorý vypracujeme, je podporený �alšia
malé víly, čo poznamenali naše deti.
a sú mu tak vytvorené podmienky pre v Liptovskom
Ďalšia cesta autobusom
reGalériu
sme navštívili prvýkrát, preto si atmo
Mikuláši.bola
jeho realizáciu. Lebo práve touto cestou alizovaná 19. 11. 2012 do Galérie P.
Tetav Alidka
– galerijný
sa nám darí do výchovno-vzdelávacie- naplno.
M. Bohúňa
Liptovskom
Mikuláši. pedagóg, nás uviedla do krásnej knižni
ho procesu na našej škole zakompono- pomôcky
Galériu smena
navštívili
preto
prácuprvýkrát,
a kreslenie.
Témou rozhovoru bolo zdravé str
vať nové a častokrát netradičné aktivity, si atmosféru v nej deti užívali naplno.
bacile.
Ve�a
rozprávania
ve�kédo
ktoré našu
prácucesta
ozvláštňujú
a žiakom
Teta
Alidka –kreslili
galerijný
pedagóg,
nás
�alšia
autobusom
bola
realizovaná
19. 11.aj
2012
Galérie
P. sa
M.dozvedeli
Bohú�a od tety Alidky,
prinášajú nové skúsenosti a zručnosti. uviedla do krásnej knižnice, kde boli
�o všetko
vediaprvýkrát,
o zdravom
�o deti
treba
robi� a pod. Všetky
Galériu
sme navštívili
preto sistravovaní,
atmosféru v nej
užívali
v Liptovskom
Mikuláši.
Umožňujeme
im dotýkať
sa reálneho
pripravené pomôcky na prácu a kresAlidka
– galerijný
pedagóg,
násrozhovoru
uviedla
dobolo
krásnej
knižnice,
kde boli pripravené
života naplno.
a hľadaťTeta
riešenia
konkrétnych
na výstavku
do škôlky.
krásne
a deti
si
ich mohli
zobra�
lenie.
Témou
zdravé
životných
situácií.
Aktivity
školy
v
stravovanie,
deti okrembolo
rozprávania
pomôcky na prácu a kreslenie.
Témou rozhovoru
zdravé stravovanie, deti okrem
priebehu školského roka sme zamerali kreslili aj veľké bacile. Veľa sa dozvedeli
rozprávania
kreslilia aj
ve�ké bacile. Ve�a sa dozvedeli od tety Alidky, ale zato jej predviedli,
na posilnenie
ich sebaúcty
zdravého
od tety Alidky, ale zato jej predviedli,
�o
všetko
vedia
o
zdravom
�o treba
robi� stravovaní,
a pod. Všetky práce a výtvory boli
sebavedomia a tým sa usilujeme pred- stravovaní,
čo všetko vedia
o zdravom
chádzaťkrásne
rôznym
príčinám
spoločenvýstavku
škôlky.
a deti si ich mohli zobra�čonatreba
robiť do
a pod.
Všetky práce a
ských problémov. Žiaci so zdravým výtvory boli krásne a deti si ich mohli
sebavedomím sú citovo stabilnejší, zobrať na výstavku do škôlky.
Najkrajším mesiacom v roku je delepšie odolávajú stresu, sú optimistickí
cember, pretože sa všetci tešíme nielen
a vedia aktívne riešiť problémy. Deti so
na Mikuláša, vianočný stromček, ale
sebaúctou veria, že napriek prekážkam
hlavne na darčeky. Naši rodičia sa naja problémom veci zvládnu.
viac tešia na posedenie s Mikulášom
pri vianočnom stromčeku, 13. 12. 2012.
Ďakujem zapojeným žiakom, ale aj
Naša teta Magduška spolu s pani učiviacerým ochotným zamestnancom ZŠ
teľkami ozdobia stromček, ktorý nám
Kvačany za aktívny prístup k úspešnej
každý rok daruje Pozemkové spolorealizácii nášho projektu.
čenstvo urbarialistov Kvačany, začo im
Mgr. Mária Rypáková,
v mene našich najmenších ďakujeme.
koordinátor projektu
Deti a pani učiteľky nacvičujú vianočný program – piesne, básne, scénky,

dobia strom�ek, ktorý nám každý rok daruje Pozemkové
a�o im v mene našich najmenších �akujeme.
ný program – piesne, básne, scénky, vinšova�ky a pod.
� deti�ky Katarínsky
od prekvapenia,
o�iek plných slzi�iek nevedia,
hlas 1/2013
a milý Mikuláško si vie deti získa� košíkom plným
vinšovačky a pod. Najkrajšie momenty
besiedky sú, keď detičky od prekvapenia, očiek plných slzičiek nevedia, čo
povedať. Niekedy stačí máličko a milý
Mikuláško si vie deti získať košíkom
plným balíčkov.

Dôležitým mesiacom v roku pre našich najstarších je február – Zápis do
ZŠ. Je to krok, kedy sa snažia ukázať
p. učiteľkám v škole, čo všetko vedia
a poznajú. Tento školský rok sa zápisu
zúčastnilo 16 predškolákov. Preto verím, že ich očakávania boli naplnené.
Je to krok, sekedy
h najstarších je Krásnu
február –plesovú
Zápis do–ZŠ.
fašiangovú
, �o všetko vedia
a
poznajú.
Tento
školský
rok
sa
zápisu
zónu sme ukončili veselým detským
karnevalom.
Každý si priniesol karm, že ich o�akávania
boli naplnené.
nevalovú masku, šikovné maminky a
babky (r. Grochalová, r. Šimovčeková,
r. Harychová, r. Majerčíková) nám napiekli sladké koláčiky, karnevalovú torKaždý si
detským
sme ukon�ilituveselým
a lahodné
šišky. karnevalom.
Takže občerstvenia
dosť,
ale aj zábavy,
súťaží, ktoré r.
é maminky bolo
a babky
(r. Grochalová,
r. Šimov�eková,
spolu s výzdobou
pripravil
celý kolekekli sladké kolá�iky,
karnevalovú
tortu a lahodné
šišky.
tív materskej školy – p. učiteľky - Sonzábavy, sú�aží,
ktoré
spolu
s
výzdobou
pripravil
ka, Anička, Lenka a teta Magduška celý
=
y - Sonka, Ani�ka,
Lenka
a teta
Magduška
= patrí Vám
patrí Vám
veľké
ďakujem.
Samozrejme,
že každá
karnevalová
odá karnevalová
maska bola
odmenenámaska
sladkoubola
odmenou
menená sladkou odmenou a karnevalovou medailou.

A čo dodať na záver?
Verím, že sa nám i naďalej podarí
akciami, besedami rozvíjať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať a
podporovať ich jedinečnosť.
Bc. Katarína Žišková
Riaditeľka MŠ Kvačany

14. července v družební vesničce Kvačany.
V pátek 13. července v odpoledních
hodinách vyrazila od našeho obecního úřadu směr Slovensko hasičská dodávka v obsazení: kuchaři – Jaromír
Kocourek, Tomáš Ondráček, pomocný
personál – Žofie a Iveta Ondráčkovy,
Martin Kocourek, František Kopecký st.,
František Kopecký ml., Radka Doležalová a řidič Vlastimil Doležal. O něco později vyjíždí Pavel Šťastný s rodinou.
Jízda do Kvačan, jež se nacházejí za Lip-

by nechtěl pokazit vřelé uvítá
nám bylo uchystáno. Ubytová
byli ve zdejší mateřské školce, k
rožňákům už po několikáté
azyl, stejně tak jako školní kuch
jsme měli večeře i snídaně. Ov
páteční večeře spojená s uvítá
bíhala až do pozdních nočníc
Sobotní ráno ohlásili kokrhající
Nad probouzející se dědinkou
šely roztrhané cáry mlhy, jež us
po úpatí hor a zubaté sluníčko
lo nakoukno
skaliska do ú
se mělo o
dnešní klání
ní kotlíkové
še. Hemžen
bylo již od
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převáželi či
stoly, lavice
a kotliny. V
to, jako by
dědina
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na nějaký
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i my jsme se
do tohoto s
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Čo píšu o nás v družobnej obci Tvarožná
Jednoho krásného dne naše obec obdržela pozvání na soutěž ve vaření kotlíkového guláše. Toto klání se mělo uskutečnit 14. července v družební vesničce
Kvačany. V pátek 13. července v odpoledních hodinách vyrazila od našeho
obecního úřadu směr Slovensko hasičská
dodávka v obsazení: kuchaři – Jaromír
Kocourek, Tomáš Ondráček, pomocný
personál – Žoﬁe a Iveta Ondráčkovy,
Martin Kocourek, František Kopecký
st., František Kopecký ml., Radka Doležalová a řidič Vlastimil Doležal. O něco
později vyjíždí Pavel Šťastný s rodinou.
Jízda do Kvačan, jež se nacházejí za Liptovskou Marou, proběhla za vydatného
a místy i prudkého deště. Teprve s naším příjezdem na místo déšť ustal, jako
by nechtěl pokazit vřelé uvítání, které
nám bylo uchystáno. Ubytováni jsme
byli ve zdejší mateřské školce, která Tvarožňákům už po několikáté poskytla
azyl, stejně tak jako školní kuchyně, kde
jsme měli večeře i snídaně. Ovšem ona
páteční večeře spojená s uvítáním probíhala až do pozdních nočních hodin. Sobotní ráno ohlásili kokrhající kohouti.
Nad probouzející se dědinkou se vznášely roztrhané cáry mlhy, jež ustupovala
po úpatí hor a zubaté sluníčko se snažilo
nakouknout přes skaliska do údolí, kde
se mělo odehrávat dnešní klání ve vaření kotlíkového guláše. Hemžení po vsi
bylo již od kuropění. Traktory, auta, lidé
převáželi či přenášeli stoly, lavice, kotlíky a kotliny. Vypadalo to, jako by se celá
dědina stěhovala na nějaký obrovský
piknik. Samozřejmě i my jsme se zapojili do tohoto stěhování národů. Opět
jsme naložili náš hasičský „transportér“
a zamířili směr Kvačianské údolí. Toto
místo je velice malebnou bránou do hor,
nacházející se těsně za obcí Kvačany.
Po vyložení veškerého proviantu začalo hloubení ohnišť a příprava kotlíků,
štípání dříví apod. Ostatní již krájeli
cibuli, maso atd. V 9.00 hod. byl vydán
povel k zapálení všech 18 ohnišť, což
se provedlo předáním malých pochodní každému zúčastněnému družstvu.
Za malou chvíli už se nesla okolím vůně
cibulky, která byla v každém kotlíku.
Dále už každý postupoval podle svého
nejlepšího přesvědčení. Ingrediencí bylo
nesčetně. Od těch všeobecně známých –
jako rajčata, papriky a různé druhy klobásků – až po ty tajné, kde se často nedalo rozpoznat, co to vlastně je či bylo,
záměrně ukryto před zraky ostatních
účastníků soutěže. Důležitá poznámka:
úplně všichni, kromě nás, ještě do guláše
přidávali větší či menší množství brambor. To, že my jsme použili nadrobený
chleba u většiny vzbudilo údiv a u některých i nepochopení – prostě slovenský
guláš je bramborový guláš. Naši kuchaři

����������������������
Tomáš
s Jarkem uvařili guláš zvěřinový
a guláš pikantní – opravdu excelentní
a chuťově vynikající, ovšem bez brambor, což místní nekvitovali. Samozřejmě,
celý den se jen nevařilo. Pořádaly se různé hry, pro děti zde byly atrakce, hasiči
z Liptovského Mikuláše pro ně vyrobili
obrovskou hromadu pěny. Prodávaly se
různé upomínkové předměty, k poslechu hrála slovenská lidová hudba, jež se
občas střídala s tou moderní. Proběhla i tombola, jejíž hlavní cenou byl let
vrtulníkem nad Kvačianským údolím.
Konala se zde i dražba knihy místního
rodáka o právě zmiňovaném údolí. Její
výtěžek šel na humanitární účely. Aukci
samozřejmě vyhrála Tvarožná. Za vřelého debatování našich zastupitelů s autorem bylo do knihy vepsáno pár upomínkových vět. Několik nás bylo také
pozváno na prohlídku Kvačianského
údolí, mimo vyznačené turistické trasy,
takže nám bylo umožněno vidět jeskynní vodopád, který není turistům běžně
přístupný. Ve 14.00 hod. bylo vaření
zakončeno a porotci obešli jednotlivá
družstva. Odebrali vzorky a přenesli je
k degustaci. Byla vyhlášena pouze první tři místa. My jsme se dozvěděli z důvěryhodných zdrojů, že naše umístění
bylo před první půlí startovního pole.
Příští rok, jestli se pojede, radíme vařit
bramborový a segedínský guláš. Ale den
ještě nekončí, právě teď se začalo ochutnávat, popíjet, debatovat a vyměňovat si
poznatky. K tomu všemu hrála až do noci hudba. Podebatovali jsme také se soutěžícími z obce Tvarožná, vzdálené pár
kilometrů od Kvačan. Prostě bavili jsme
se až do pozdních hodin. Neděle byla
ve znamení loučení a odjezdu. Po snídani jsme si prohlédli nově opravenou
školu se zasvěceným výkladem paní
ředitelky. Hasiči nám ukázali nedávno
objevený skvost v podobě staré hasičské
stříkačky tažené koňmi. Naposled jsme
se sešli ještě na obecním úřadě, kde byl
oﬁciálně ukončen náš pobyt v krásné
dědince Kvačany, a potom vyrazili směr
Morava. Na zpáteční cestě jsme zastavili
v termálních lázních Bešeňová, posléze
nakoupili nějakých sýrů, dali si oběd
a už opravdu jeli domů do naší Tvarožné.
účastníci zájezdu

Milé deti, vstúpili sme do pôstneho obdobia, v ktorom sa
pripravujeme na najväčší sviatok našej viery – Pánovo
zmŕtvychvstanie.

Doplň chýbajúce písmenká:

1. Keby sa _oh nebol zmiloval nad ľu_mi, nemohli
by pr_sť do n_b_.
2. Boh po_lal ľuďom _yku_ite_a- Ježiša _ri_ta, svojho S_na.
3. Syn Bo_í sa stal člo_ek_m, aby nás vy_ú_il.
4. Pri Po_led_ej ve_eri P_n Je_iš ustanovil Svi_tosť _ltár_u.
5. Pán Ježiš nás vykúpil svojou sm_ťou a z_ŕtvychv_taním.
6. Pán Ježiš na tr_tí deň vstal zmŕt_ych a stále žije s nami.
7. Pán Ježiš dnes účinkuje prostredníctvom bi_kup_v a k_azov.
8. Pán Ježiš zasa príde v sláve sú_iť ži_ých i m_tvych a jeho kráľ_vs_vu nebude konca.
TAJNIČKA:

1.

2.

1. Kto zostal z apoštolov pod krížom?

2. Kto utrel Ježišovi šatkou tvár?

3. Koho Ježiš napomína, aby nad ním neplakali?

4. Aký nápis bol na kríži?

3.
4.

5. Kto pomohol Ježišovi niesť kríž?

6. Kto zradil Ježiša bozkom?

5.
6.

7. Aký nástroj použili apoštoli na obranu Ježiša v záhrade?

7.

8. Aké kvapky tiekli Ježišovi po tele v záhrade?

8.
9.

9. Kto trikrát zaprel Ježiša, že ho nepozná?
10. Ako sa volá kopec, kde Ježiša ukrižovali?

11.V ktorom meste Ježiš vyrastal?

12. Čo použili na pripevnenie Ježiša na kríž?

13. Ako sa volá Matka Ježiša?

10.

11.

12.

14. Ako sa volá obdobie prípravy na Veľkú noc?

15. Čo dali Ježišovi vojaci na hlavu?

16. Čo pribili Ježišovi na kríž?

17. Čím prebodli Ježišovi bok?

18. Kto zvestoval Márii Magdaléne a inej Márii, že Ježiš vstal z mŕtvych?

14.

15.

16.

17.

19. Kto odsúdil Ježiša?
20. Čo robili vojaci Ježišovi pred smrťou?

13.

18.

19.

20.
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