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Ružencová Panna Mária
„Náš starý sa veľa modlí, asi dôjde
k bitke,“ takto si žartovne hovorili
vojaci bojujúci pod vedením princa
Eugena Savojského.
Tento vojenský veliteľ za čias cisára Karola VI. Sa vyznamenal v boji
pri Temešvári v Uhorsku 1. októbra
1716, keď si celá kresťanská Európa
už vtedy uctievala 7. október ako
sviatok Ružencovej Panny Márie. V
tento deň totiž dvesto rokov predtým
v roku 1571 kresťania porazili mohutné turecké loďstvo v Stredozemnom
mori. Pred bojom vyzval pápež Pius
V., aby sa členovia Bratstva svätého
ruženca v Ríme modlil za víťazstvo.
A ruženec sa o dvesto rokov modlil aj
princ Eugen Savojský, ktorý zastavil
vpády mohamedánov do Európy. To
sú len niektoré dôkazy obrovskej sily
ruženca.

Modlitba ruženca je známa od
čias svätého Dominika. Bola to Panna
Mária, ktorá inšpirovala Dominika k
zostaveniu modlitebného venca skladajúceho sa z modlitieb Otčenáš a
Zdravas Mária. Vyše sedemsto rokov
sa ruženec modlil vďaka pravidelnému striedaniu pätnástich tajomstiev.
Päť tajomstiev sa vzťahuje k životu
Pána Ježiša a Panne Márii a nazývajú
sa radostný ruženec. Päť tajomstiev
o bolestiach Pána Ježiša a utrpeniu
Panny Márie nad umučením syna
tvorí bolestný ruženec. Tretia pätica
tajomstiev hovorí o oslávení Pána
Ježiša a Panny Márie a nazývajú sa
slávnostný ruženec. Po vyše sedemsto rokoch pridal svätý Ján Pavol II. v
ružencovom týždni v roku 2001 ďalších päť tajomstiev, ktoré tvoria ruženec svetla.

Posledné posolstvá Panny Márie Kráľovnej pokoja
25. septembra 2014 cez vizionárku
Máriu Pavlović-Lunetti

2.október 2014 cez vizionárku Mirjanu Dragićević-Soldo

„Drahé deti!Aj dnes vás pozývam,
aby ste boli aj vy ako hviezdy, ktoré
svojou žiarou dávajú druhým svetlo
a krásu, aby sa radovali. Deti moje,
budťe aj vy žiarou, krásou, radosťou
a pokojom, a hlavne modlitbou pre
všetkých, ktorí sú ďaleko od mojej
lásky a lásky môjho Syna Ježiša. Deti
moje, vydávajte o svojej viere a modlitbe svedectvo v radosti, v radosti
viery, ktorá je vo vašich srdciach. A
modlite sa za pokoj, ktorý je vzácny
darom od Boha. Ďakujem vám, že ste
prijali moje pozvanie.“

„Drahé deti!Materinskou láskou
vás prosím, milujte jedny druhých.
Nech je vo vašich srdciach, tak ako
to chcel môj Syn od samého začiatku
– na prvom mieste láska k nebeskému Otcovi a k svojmu blížnému nad
všetko pozemské. Moje drahé deti,
či nerozoznávate znamenia čas? Či
nerozoznávate, že všetko okolo nás,
všetko, čo sa deje je preto, že niet lásky? Pochopte, že spása je v pravých
hodnotách. Prijmite moc nebeského
Otca, milujte ho a uctievajte. Kráčajte po stopách môjho Syna. Vy, deti
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Ruženec je jednou z najkrajších a
najrozjímavejších modlitieb, ktorú sa
môžeme modliť všetci. Dáva nám ju
samotná Panna Mária a vrelo ju odporúča i Cirkev. Je to prosebná modlitba k Panne Márii cez ktorú nám
vyprosuje u Syna množstvo milostí.
No, zároveň táto modlitba je veľmi
účinnou zbraňou proti útokom zlého
ducha na nás.
Nestačí mať ruženec v zásuvke,
ani zavesený v aute, či v kabelke. Ruženec nie je talizman. Ruženec patrí
do modliacich sa rúk.
Dieťa dôveruje svojej pozemskej
matke, je preňho útočiskom v radostiach i trápeniach. Aj nebeská matka
je útočiskom ochrany pre všetky pozemské deti, ktoré jej Syn zveril pri
kríži do jej materinskej ochrany. Veď
ona nás privádza k svojmu synovi
– cez Máriu k Ježišovi.

moje, apoštoli moji drahí, vy sa vždy
znova zhromažďujete okolo mňa,
pretože ste smädní. Ste smädní po pokoji, láske a šťastí. Napite sa z mojich
rúk. Moje ruky vám ponukajú môjho
Syna, ktorý je prameňom čistej vody.
On živí vašu vieru a očistí vaše srdcia,
pretože môj Syn miluje čisté srdcia a
čisté srdcia milujú môjho Syna. Len
čisté srdcia sú pokorné a majú pevnú vieru, Také srdcia od vás žiadam,
deti moje. Môj Syn mi povedal, že
som Matkou celého sveta. Vás, ktorí
ma takú prijímate, prosím, aby ste mi
svojim životom, modlitbou a obetou
pomohli, aby ma všetky moje deti
prijali ako matku, aby som ich mohla
viesť k prameňu čistej vody. Ďakujem
vám. Moje drahé deti, keď vám vaši
pastieri svojimi požehnanými rukami dávajú telo môjho Syna, vždy v
srdci poďakujte môjmu Synovi.
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Duchovný život našej farnosti (pokračovanie)
Prežívame jeden z najkrajších mesiacov k Panne Márii a to k Panne
Márii ružencovej, ktorá je aj hlavnou
témou tohto Katarínského hlasu. Prv
však pár riadkov, ako sme duchovne
prežívali obdobie po skončení pôstu,
čím bol zakončený náš 1. Katarínsky
hlas tohto roku.
Od 17. 4 do 19. 4. 2014 bolo veľkonočné trojdnie. Ďakujem našim hasičom a miništrantom, ktorí spolu 3
dni vzorne asistovali s vdp.farárom pri
slávení obradov.
Veľkonočnú nedeľu sme duchovne
prežili, ale jej pokračovanie celý týždeň, tzv. Veľkonočnú oktávu, na ňu už
mnohí veriaci akosi zabudli prísť do
chrámu a stretnúť sa so zmŕtvychvstalým Pánom Ježišom.
24. 4.- tento dátum otriasol celou
farnosťou. Po ťažkej chorobe zomrela
naša mladá farníčka 36-ročná Silvia
Majdová. Bola to pre farnosť smutná
správa. V deň jej pohrebu 27. 4. bol
svätorečený pápež Ján Pavol II. a pápež Ján XXIII. Nepamätám si, že by
na pohrebe bolo toľko ľudí, ako jej. V
tomto období, akoby smrť krúžila nad
našou farnosťou. Zakrátko zomrela p.
Agáta Vraštiaková, Anastázia Štefaniaková, p. Ing. František Florek a posledný 4. 6. Karol Stromček.
4. mája bolo v našej farnosti 1. sväté
prijímanie-3 chlapci (Michal Kudzbel,
Tomáš Kojš, Lukas Kojš) a 1 dievča a to
neter vdp. farára. Pán Ježiš bol vyzdobený šípovými ružami, ktoré ostali z
pohrebu p. Silvii, lebo išla na spálenie.

Od 4. 6. sme sa začali modliť deviatnik k Matke ustavičnej pomoci za
našu farníčku p. Máriu Adamékovú,
ktorá vážne ochorela a odvtedy je ochrnutá od pol pása nadol. Je to pre ňu, aj
pre jej rodinu veľké utrpenie, ale ona to
trpezlivo znáša, chodíme k nej na návštevu, kedy nás vždy s úsmevom privíta
a spolu sa s nami modlí ruženec. Od
svojej dcéry Gabiky má veľkú opateru.

5. 6. bola Vigília Ducha Svätého.
Sv.omša nebola, len vešpery k Duchu
Svätému. Predtým sme sa 9 dní modlili
deviatnik k Duchu Svätému.
19. 6. sme mali sviatok Božieho
Tela. I keď počasie nebolo zlé, oltáriky
po dlhšom čase vo farnosti neboli. Bola
len adorácia v kostole a po nej požehnanie. Mesiac jún bol zasvätený k Božskému Srdcu Ježišovmu.
27. 6. bol odpust na Dlhej Lúke, kde
slávnostnú sv. omšu slúžil náš vdp.farár.
Na druhý deň bol sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Na tento
sviatok nás bolo v kostole 8, z čoho bol
vdp.farár smutný.
V júli a začiatkom augusta v našom
chráme bolo pokrstených niekoľko
detí, ktorých 3 rodičia žijú v zahraniční,ale sú naši rodáci a len jedno žije tu
vo farnosti.
23. 8. v našom kostolíku si obnovili manželské sľuby po 60-tych rokoch
manželstva - Oldřich Culek a Alžbeta
rod. Brunčiaková, pochádzajúca z Kvačian. Toho času bývajú v Lipt. Mikuláši.
Kiežby aj naši mladí manželia sa dožili
spoločného života toľko rokov a takto
slávnostne so svojimi deťmi a vnúčatami si obnovili manželské sľuby v kostole, v ktorom sa sobášili.
30.8. si povedali spoločne „áno“
manželia Štefan Smiešny a Renáta rod.
Štepaniaková. Bol to od roku 2008 prvý
sobáš, kde sa brali snúbenci pochádzajúci z Kvačian.
V septembri začali opäť detské
sv.omše, ktoré sa konajú v stredu v kaplnke, aby vdp.farár mal lepší prehľad,
čo sa týka dochádzky.
14.9. na sviatok Povýšenia sv.kríža
bolo v pastoračnom pláne vysvätiť nový
kríž v Jamníku na morovom cintoríne,
kde mala byť aj krížová cesta, ale pre zlé
počasie sa to neudialo, ale sa vysvätí,
čo v najbližšom čase. Krížová cesta sa
modlila v kostole. Pri tejto príležitosti,
by som sa chcela poďakovať p. Jánovi
Ďuronovi, ktorý urobil tento kríž, ale
aj ostatné kríže vo farnosti,rodine p.
E.Kojša st. a všetkým ostatným, ktorí
sa zapojili pri dovoze a stavaní kríža.
Taktiež p. starostovi, ktorý urobil okolo
kríža železnú ohradu.
15.9 v deň sviatku Sedembolestnej
Panny Márie našej patrónky Slovenska,
sme neputovali ku kaplnke,ako to bolo
v pláne, ale sme o 14. hod mali v kostole fatimskú pobožnosť a modlitbu k

zasväteniu sa k Sedembolestnej Panne
Márii, ktorá sa modlila vo všetkých
kostoloch, pretože vrcholil „Rok Sedembolestnej Panny Márie“. Po tejto
pobožnosti sme aj napriek zlému počasiu predsa, čo pravidelne chodievame ku našej kaplnke, Pannu Máriu šli
pozdraviť, modliac sa cestou ruženec
Božieho milosrdenstva, nakoľko už
bolo 15.hod. Prešli sme pár metrov, keď
hneď na začiatku sa k nám pridali mladí manželia Bálekovci,a tak sme spolu
zašli až ku kaplnke. Pri obraze Panny
Márie sme položili kvietky a pomodlili
sa krížovú cestu k Sedembolestnej Panne Márii, so siedmimi zastaveniami.
V závere prišla aj p. Drbjaková a bola
nás celkom pekná skupina.Púť sme zakončili modlitbami za našu farnosť, za
nášho duchovného otca, za ťažko chorých vo farnosti a za naše deti a mládež.
19.9 bolo počas sv.omše požehnanie úrody.
21. 9. t.j. nedeľa, zavítal medzi nás
bývalý p. dekan Saniga, ktorý mal spolu aj s našim vdp.farárom sv.omšu. V
závere poďakoval nám za modlitby a
sv.omše obetované počas roka zaňho.
Pán Boh naše modlitby a prosby vypočul a vyslyšal „Pravda vždy zvíťazí“Potom sa šiel po sv. omši aj s rodinou
poďakovať ku našej kaplnke Sedembolestnej Panne Márii, pri ktorej sme sa
najviac zaňho modlili.
Od 2. do 9.10 skupina žien (4) z
Kvačian a (2) z Lipt. Matiašoviec spolu aj s naším vdp.farárom prežili dni
v pútnickom a premodlenom meste v
Medžugorii. Bol to veľký duchovný zážitok, ktorý ťažko opísať, ale treba ho
prežiť a vidieť to. Tam sa musí obrátiť
aj ten najzatvrdlivejší hriešnik. Najkrajším obrazom je, keď vidíte tých
mladých, mladé rodiny s deťmi a mu-
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žov s ružencom v ruke. Kiež by sa stal
zázrak aj u nás. Neváhajte a choďte
toto miesto, kto má možnosť, navštivíť. Nešli sme tam pre zázrak, že sa
nám zjaví svätožiara s Pannou Máriou,
ani sa nám nezjavila, ale sme si šli uctiť našu nebeskú Matku Pannu Máriu
a priniesť jej našou modlitbou svoje
starosti, trápenia, prosiť za naše deti,
vnúčatá, našich chorých priateľov, susedov, za kňazov, za našu farnosť, ale
aj za našich nepriateľov. Všetkých sme
ich odovzdali našej nebeskej Matke,
aby naše prosby predniesla svojmu synovi Ježišovi Kristovi. Nielen, že sme
prosili, ale sme aj ďakovali za ten dar,
že nám dal Pán Boh zdravia a že sme
ju mohli v tomto prekrásnom mesiaci

návštiviť a pozdraviť spolu aj s našim
vdp.farárom, na ktorého môžeme byť
hrdí, že máme takého úžasného mariánského kňaza. Okrem neho, sme mali
ešte jedného kňaza a to z farnosti Dolná Strehová, ktorý nastúpil medzi nás
v Lučenci, aj s troma farníčkami. Bol
mladší od nášho, ale bol to tiež mariánsky kňaz, s naším sa dokonca poznali zo seminára, takže sa počas celého nášho pobytu vzájomne dopĺňali.
Prekrásny bol deň 7. október, ktorý
je sviatkom Ružencovej Panny Márie a
náš kňaz mal tú česť slúžiť vtedy sv.omšu v kaplnke, kde sme mávali sv.omše
v slovenčine. Asistovalo mu vtedy asi
8 kňazov. Boli sme veľmi z toho nadšení. Bola som tam už tretí krát, ale

Kronika

Detské sv. omše pokračujú – deti sú
plané.
26. 9. 2008 prišli reštaurátori vziať
obraz Sedembolestnej Panny Márie, tí
istí čo robili aj obraz sv. Michala.
Vo štvrtok 27. 11. 2008, pán farár
povedal, že už nebudú bývať detské sv.
omše, pre malú účasť detí. Rodičom nezáleží, aby deti prišli do kostola a pán
farár ich už nebude naháňať a tak posledná detská omša bola 5. 12. 2008.
21. 11. 2008 – Jozef a Pavol Tylka
obielili v kostole po elektrikároch a
zvalili aj lešenie, pomáhali aj chlapi z
dediny: Peter Húska, Peter Kmeť, Slávo Kojš, Karol Stromček.
Jozef húska premontoval ozvučenie
na novom ambóne a na novom obetnom stole. Obetný stôl a ambón bol
dovezený z Tvrdošína.
25. 11. 2008 sa začalo kúriť len v laviciach, kde sa sedelo.
6. 12. 2008 – založenie krížovej cesty pri kostole v Kvačanoch.
24. 12. 2008 – Polnočná sv. omša
nedopadla dobre, lebo pol hodiny
pred polnocou, sa vždy spievali koledy
a teraz bolo ticho, za čo nás pán farár
potrestal tým, že sa nespievalo Sláva

23. 9. 2008 – Rekolekcie v Kvačanoch.
Prišiel aj pán biskup Andrej Imrich,
ktorý celebroval aj sv. omšu. Na rekolekciách sa zúčastnilo 60 kňazov. Boli
spokojní. Všetko bolo pripravené na
úrovni. Svätá omša slávnostná, čo bol
pán biskup prekvapený. Na sv. omši
sa zúčastnilo aj hodne ľudí z dediny.
Varili ženy na družstve v jedálni. Švédske stoly popripravovala pani Helenka
Harychová. Hostina bola v kultúrnom
dome, výzdobu v kultúre urobil Mirko Florek. Na rekolekcie sa vyzbieralo
7 000,- Sk.
Od 24. 9. do 2. 10. 2008 bol náš pán
farár na duchovnom cvičení v Poľsku.
Dňa 11. 10. 2008 sa posviacala
opravená káplnka na Hlinisku. Posviacal ju vdp. František Čureja. O 16.30
h sme išli z farského kostola v Kvačanoch. Dole dedinou sme sa modlili ruženec a po každej desiatke sme spievali
mariánsku pieseň, až po káplnku na
Hlinisko. Pri káplnke sme mali Fatimskú pobožnosť.

toľko slovenských kňazov a Slovákov
ešte nebolo ako teraz a z ostatných
národností, to sa nedá ani opísať. My
sme mávali sv.omše slovenské doobedu a večer o 18 .hod bola slávnostná
sv.omša v chorvátčine, avšak sme si
mohli zakúpiť so slúchadlami rádia,
do ktorých nám tlmočila Slovenka.
Boli to úžasné kázne, taktiež aj adorácia, na ktorej sme boli dvakrát .Bola
od 21. hod do 22. hod. Nebolo nám to
vôbec neskoro, trvali hodinu.(pozn.
naša adorácia vo štvrtok trvá 15 min
a je nám niektorým ťažko na ňu prísť
a bývajú tiež pekné.) 6 dní ubehlo ako
voda a naplnení duchovnými zážitkami a láskou v srdci, sme sa šťastlivo
vrátili domov.
Je október“mesiac Ružencovej
Panny Márie.“ Citíme tento mariánsky
mesiac v našom kostolíku? Veľmi nie.
Deti na ruženec nechodia, ani sa nemodlia, ako predošlé roky. Veď kedy sa
naučia modliť ruženec, ak nie v tomto mesiaci? Mladí rodičia pouvažujte
nad tým. V závere článku sa chcem
všetkým poďakovať, ktorý akýmkoľvek
spôsobom prispeli, či už materiálne
alebo duchovne, aby naša farnosť bola
živou farnosťou. O tom prosme našu
Nebeskú Matku „Panna Mária ružencová oroduj za nás.“
tajomníčka FR
V.S.
Bohu, ale recitovali sme, čo sme hneď
vedeli, že sme niečo urobili zle. Potom
po kázni išlo všetko podľa programu.
Na záver vyložená sviatosť oltárna a
bola aj jasličková pobožnosť. Domov z
polnočnej sv. omše sme prišli o druhej
hodine po polnoci.
31. 12. 2008 Ďakovná sv. omša, boli
prečítané ﬁnančné výkazy. Zostatok
bol 1 7000 000,- Sk. Sporenie – zbierka
á 33,- Sk na mesiac pokračuje.
Počasie – október, bolo dobré, trochu aj spŕchlo, ale málo. November sa
začal teplom 17-22oC. Dnes je 9. november a je celkom teplo. Počasie sa
zmenilo 19. Novembra, keď ráno bol
mráz -7oC. Od 21. 11. Začalo pršať a je
dosť surovo, nie je mráz a začalo snežiť.
Sneh sa po Kataríne roztopil. December začal slabým dažďom, nie je mráz.
Potom dosť dobré počasie. Ochladilo sa
27. decembra a už aj začalo mrznúť.
Ku koncu roku začali niektoré podniky, prepúšťať ľudí pre hospodársku
krízu.
V roku 2008 nás opustili: Majdiaková Edita 77 rokov, Uršula Jozef 55
rokov, Dudášová Zlatica 55 rokov,
Kojšová Amália 89 rokov, Smiešny Peter 80 rokov.
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Okienko zo života
a činnosti farskej charity
„Iba život, ktorý žijeme
pre ostatných, stojí za to.“
Do Veľkej noci
boli zhotovené
dva kríže. Jeden
bol osadený na
morovom cintoríne v Jamníku, druhý až po
Veľkej noci pre
nepriazeň počasia na Hore
Koncovej. Kríže
boli zhotovené
svojpomocne.
Na ﬁnancovaní
a prácach sa zúčastnili rodina J. Kudzbela st., J. Kudzbela ml., P. Galicu,
J. Ďuroňa, J. Grúňa, E. Kojša st. OÚ
Kvačany zakúpil oplotenie okolo kríža.
Členky v spolupráci s MSČK
navštívili pri príležitosti životného
jubilea niektoré staršie občianky našej farnosti. Sú zabezpečené nákupy
pre starých občanov, najmä na Dlhej
Lúke, odvoz k lekárovi a v nedeľu a
vo sviatok do kostola.
V auguste bola zbierka školských
potrieb pre neznámu rodinu z Liptovského Hrádku, ktorá vyhorela a
detičky nemohli nastúpiť do školy.
Členky našej charity sa dňa 15.
septembra zúčastnili vysviacky kaplnky k Sedembolestnej Panny Márii v Dome Svätej Klári v Liptovskom
Mikuláši.
Spišská charita usporiadala dňa
3. októbra púť do Šaštína na ktorej sa
zúčastnili aj niektoré naše členky.
Koordinátorka farskej charity
ďakuje všetkým
členkám za pomoc a obetavú
prácu pre celé
farské
spoločenstvo. Nebojte sa nás osloviť,
robíme s láskou
a diskrétne.

Koordinátorka
F.CH.M.K.

HLAS V OBCI KVAČANY
Činnosť Obecného úradu Kvačany
Hlavný ciel obecného úradu spočíval
v poslednom období najmä v postupnom vysporiadavaní právneho stavu
majetku obce a obecný úrad sa v nemalej miere venoval aj príprave projektovej
dokumentácie na výzvy na čerpanie ﬁnančných prostriedkov z fondov EÚ.
V súlade s týmto cieľom schválilo
obecné zastupiteľstvo postupné spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budov občianskej vybavenosti v obci a to: Dom smútku, Kultúrny
dom, Materská škola a Budova bývalého
obchodu na Dlhej Lúke. K spracovaniu
projektovej dokumentácie, stavebného
povolenia a následnej žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok z fondov z
EÚ je nutné, aby budovy a pozemky
pod budovami boli vo vlastníctve obce
a boli zapísané na listoch vlastníctva na
Okresnom úrade Liptovský Mikuláš,
katastrálny odbor Liptovský Mikuláš
alebo existovali na tieto pozemky nájomné zmluvy so súčasnými vlastníkmi.
Pri zisťovaní majetkových vlastníckych
vzťahov k budovám sa zistilo, že Dom
smútku nebol po dlhé roky z neznámych
dôvodov zapísaný na liste vlastníctva
obce a nebol dokonca ani skolaudovaný!
Na základe zistených skutočností a
už nevyhnutnej rekonštrukcie Domu
smútku musel obecný úrad po 26 rokoch
od jeho začatia výstavby dať návrh na
kolaudáciu stavby, zhotoviť geometrický
plán a následne podať návrh na vklad
na Okresný úrad Liptovský Mikuláš,
katastrálny odbor Liptovský Mikuláš.
Následne s projektantom spracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu
Domu smútku a v tomto období je podaná žiadosť na Spoločnom stavebnom
úrade na stavebné povolenie na rekonštrukciu budovy.
Podobná situácia bola pri objekte
budovy Materskej školy, ktorý je síce vo
vlastníctve obce, ale stál dlhé roky na
nevysporiadaných pozemkoch! Obec
Kvačany začala riešiť tento nevyhovujúci majetkoprávny stav odkupovaním
jednotlivých parciel pod samotnou budovou na základe znaleckého posudku
z roku 2014 a následne podala návrh
na vklad na zápis vlastníckeho práva na
odkúpené parcely na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor Liptovský Mikuláš. Súčasne s vysporiadavaním vlastníckeho práva na uvedených
pozemkov Obecný úrad v spolupráci s

projektantom vypracoval projektovú dokumentáciu na kompletnú rekonštrukciu
Materskej školy. V súčasnosti je podaná
žiadosť na Spoločnom stavebnom úrade
na stavebné povolenie na rekonštrukciu
budovy.
Nevyhovujúca situácia je aj na objekte budovy bývalého obchodu na Dlhej
Lúke. Budova nutne potrebuje základnú
opravu! Na základe uvedených faktov nechal obecný úrad so súhlasom poslancov
obecného zastupiteľstva vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu
budovy. Po rekonštrukcii plánuje dať obec
túto budovu do užívania Dobrovoľného
hasičského zboru. V súčasnej dobe je už
podaná žiadosť na Spoločnom stavebnom
úrade na stavebné povolenie na rekonštrukciu budovy.
Kritická situácia je aj pri samotnej
budove obecného úradu. Jej vlastné osadenie na pozemkoch členov PSU Kvačany, nešťastná poloha na samotnom brehu
koryta potoka Kvačianky a z druhej strany
cestné teleso cesty III. triedy predurčujú
projektanta na veľmi dômyselné riešenie
týchto problémov z hľadiska trvale prijateľného stavu. Jednou z najkritickejších
situácií budovy je priamy vstup a výstup
občanov, vychádzajúcich z obecného úradu alebo kultúrneho podujatia priamo
na cestu III. triedy, kde hrozí kontakt s
okoloidúcimi autami. Z druhej strany
je to potok Kvačianky, ktorý pri zvýšení
hladiny pri prívalových dažďoch priamo ohrozuje budovu. Z týchto dôvodov
bolo pre rekonštrukciu objektu obecného
úradu a kultúrneho domu spracovaných
niekoľko variantných návrhov, z ktorých
sa vybral ten najprijateľnejší. Súčasťou
rekonštrukcie budovy bola aj podaná žiadosť o dotáciu na výmenu okien na Ministerstvo ﬁnancií SR. Pri tejto príležitosti
jednal obecný úrad aj so Správou povodia
horného Váhu Ružomberok o zabezpečení koryta Kvačianky pred prívalovými
dažďami, ktoré by mohli poškodiť kultúrny dom. Projekt Kultúrneho domu bol
spracovaný a podaný na Spoločnom stavebnom úrade na stavebné povolenie na
rekonštrukciu budovy.
Tŕňom v päte obce Kvačany je aj súčasný stav budovy telocvične pri Základnej
škole v Kvačanoch. V snahe vyriešiť dlhoročný problém sa obec Kvačany rozhodla
vypracovať nový projekt na rekonštrukciu
a modernizáciu budovy a podať žiadosť o
dotáciu vo výške 195.000,00 EUR na Enviromentálny fond. V súčasnosti je naša
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podaná žiadosť vyhodnocovaná na Ministerstve životného prostredia SR.
V mesiaci marec schválili poslanci
obecného zastupiteľstva zmluvu, ktorou
sa vyriešil viacročný sporný problém
vlastníctva budovy farského úradu Rímsko – katolíckej cirkvi farnosti Kvačany.
Po dlhé roky ﬁgurovala táto budova v
katastri nehnuteľností v Liptovskom Mikuláši ako knižnica, vo vlastníctve obce
Kvačany! Týmto sa podarilo Obecnému
úradu Kvačany a Rímsko – katolíckej
cirkvi farnosti Kvačany doriešiť vlastnícke práva k objektu farského úradu a následne podať návrh na vklad na zapísanie
budovy na List vlastníctva na Okresný
úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor Liptovský Mikuláš.
Obec Kvačany začala pracovať na
novom Územnom pláne obce Kvačany, v súčasnom období prebieha etapa
prieskumov a rozborov, ktorej cieľom je
mapovanie súčasného stavu obce Kvačany. Po tejto etape nasleduje etapa Zadanie, ktorej cieľom je určenie požiadaviek
na spracovanie ďalšej etapy z hľadiska
funkčného usporiadania vzťahov v obci
- Návrhu. Obecný úrad upozorňuje občanov, že stále môžu zasielať písomné
návrhy ku novému územnému plánu.
O každej etape budú občania podrobne
informovaní prostredníctvom vývesnej
tabule, internetovej stránke obce (www.
kvacanylm.sk) a aj na nasledujúcich verejných zhromaždeniach.
V rámci sprehľadňovania a stabilizovania ﬁnančných tokov v rozpočte obce sa
podarilo sprehľadniť, zjednodušiť a hlavne stabilizovať aj ﬁnancovanie v Školskej
jedálni a v Materskej škole. Dlhodobým
cieľom obce Kvačany je trvale udržateľný
rozvoj týchto organizácií z hľadiska ich
ďalšieho fungovania v našej obce.
Obec Kvačany popri prioritnom riešení majetkových vzťahov obce zrealizovala aj opravu cesty na cintorín Dlhá
Lúka, vybudovala odstavnú plochu pri
Materskej škole a opravila cestu od Materskej školy po dom p. Culeka. Obecný
úrad si uvedomuje aj na neľahkú situáciu v majetkovoprávnych vzťahoch pod
cestným telesom, nachádzajúcom sa na
Novej ulici. Táto situácia je dôsledkom
predchádzajúceho dlhoročného nekonania predstaviteľov obce Kvačany! Cieľom
je úplne vysporiadať majetkové pomery
aj prostredníctvom nového geometrického plánu a následného zavkladovania na
Okresnom úrade, katastrálny odbor Liptovský Mikuláš. Potom je možné pristúpiť k úplnej rekonštrukcií (modernizácii)
cestného telesa. V súčasnej dobe už situáciu rieši JUDr. V. Hámorská.
Obec Kvačany po dlhoročnom úsilí
ukončila s úspechom súdny spor s pani F.
Výsledkom je exekučné konanie voči jej
osobe v prospech obce Kvačany.
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V tomto období bol spracovaný aj
bezpečnostný projekt obce Kvačany, ktorý v rámci legislatívy SR vyriešil trvalo
bezpečnosť vedenia agendy obecného
úradu.
V zmysle splnenia ostatných cieľov
realizuje obecný úrad opravu plota na
cintoríne v Kvačanoch.
Záverom sa v mene obecného úradu chcem poďakovať všetkým občanom
obce, hlavne poslancom obecného zastupiteľstva, členom komisií pri OZ, hlavnému kontrolórovi ako aj členom všetkých
zložiek v obci za pomoc pri riešení zásadných problémov v obci Kvačany.
starosta

častnilo 33 družstiev. Súťažiť prišli aj
občania z družobných obcí Kvačany pri
Prešove a Tvarožná.

Dňa 5. septembra 2014 sa kultúrnom dome v Kvačanoch uskutočnil
koncert speváka Dušana Grúňa - legenda našej popmusic.

Podujatia v obci
Dňa 1. mája 2014 komisia pre šport,
mládež šport a iné záujmové činnosti
zorganizovala stavanie májov

Voľby do orgánov samosprávy obce Kvačany konané dňa
15. novembra 2014
Dňa 3. mája 2014 v našej obci Kvačany pod záštitou pivovaru Brontvai sa
konal nultý ročník Behu priateľov piva
na ktorom hlavným organizátorom bol
Juraj Brontvai, Peter Sklenažík a garantom behu boli majitelia pivovaru Jozef
Brontvai a PaedDr. Katarína Brontvai.
Na behu sa zúčastnilo 151 bežcov vo
viacerých kategoriach.
Dňa 11. mája 2014 komisia pre soc.
veci a rodinu pri príležitosti dňa matiek v spolupráci so Základnou školou
v Kvačanoch pripravila program pri
príležitosti dňa matiek.

Dňa 7. júna 2014 komisia pre šport,
mládež a iné záujmové činnosti zorganizovala pekné podujatie pri príležitosti dňa detí na ktorom si zasúťažili nielen deti ale aj rodičia.
Dňa 12. júla 2014 komisia pre kultúru a vzdelanie zorganizovala pod
Kvačianskou dolinou tretí ročník súťaže vo varení gulášu na ktorej sa zú-

Kandidáti na starostu:
1. Jozef Grúň, 47 rokov, starosta
obce, nezávislý kandidát
2. Martin Chovan, 40 rokov, živnostník, Slovenská národná strana
Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Martin Drbjak, 25 rokov, skladník, Slovenská národná strana
2. Vladimír Ďuroň, 36 rokov, živnostník, Slovenská národná
strana
3. Andrea Floreková Mgr., 31 rokov, učiteľka, nezávislá kandidátka
4. Milan Galica, 38 rokov, robotník, nezávislý kandidát
5. Jozef Grúň, 47 rokov, starosta
obce, nezávislý kandidát
6. Ján Chlebík, 35 rokov, podnikateľ, nezávislý kandidát
7. Martin Chovan, 40 rokov, živnostník, Slovenská národná
strana
8. Roman Lasák, 45 rokov, zootechnik, Kresťanskodemokratické hnutie
9. Miroslava Sihocká, 29 rokov,
asistentka učiteľa, SMER – Sociálna demokracia
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Milí rodičia, starí rodičia, milé
naše deti!
Prihovárame sa Vám v Katarínskom
hlase, ďalšom čísle časopisu. V mesiaci
september sme sa venovali týmto témam: Ja a moji kamaráti, Bezpečne
do škôlky, Prostredie materskej školy,
Odleteli lastovičky. Krátkou charakteristikou týchto tém je, aby sme deti
hravou formou zoznámili s prostredím MŠ a zbavili ich zbytočného strachu z nového prostredia. Poznávať
nových kamarátov. Podporiť komunikáciu medzi deťmi a medzi dospelými.
Spoločne s deťmi vytvoriť pravidlá,
podľa ktorých sa budú riadiť. Zoznámiť
sa s prostredím MŠ a blízkym okolím.
Vnímať a sledovať zmeny v prírode
v období babieho leta.
V školskom roku 2014/2015 je prihlásených 27 detí z Kvačian, Liptovských Matiašoviec, Liptovskej Sielnice,
Liptovský Trnovec, Ižipovce, Liptovský
Mikuláš.
Motýliková trieda: Fiedorová Lucka, Benikovský Tomáško, Ambružová
Timka, Rusková Natálka, Juráňová Mia
Mária, Sihocký Matúško, Tylka Jakubko, Majzlíková Ela, Fedáková Kristínka, Baluch Jakubko, Šimovček Matejko,
Galica Matejko, Majerčíková Natálka.
Žabková trieda: Caban Peťko,
Rusko Paťko, Kostolný Karolko, Kello Samko, Mikuš Aďko, Gálová Saška,
Granátová Nelka, Rojčeková Rebeka,
Grochal Paťko, Chlebík Tomáško, Šimovček Danielko, Duchovný Dávidko,
Hajurková Nelka, Bobák Miško.
Aj v tomto školskom roku sa budeme venovať akciám, o ktorých Vás
budeme informovať počas celého roka,
budeme sa deliť so zážitkami a pocitmi...
Preto by som len chcela venovať pár
slov rodičom...
Chceme Vám pomôcť, aj nám, ale
predovšetkým však nášmu novému
škôlkarovi, Vášmu dieťaťu. Obvykle je
ťažké nájsť dostatok času na vysedávanie a počúvanie dobre mienených rád
od učiteliek Vašich detí, a nám učiteľkám zas nevyhovujú rozhovory o Vašich maličkých medzi dverami. Radi by
sme teda touto cestou pomohli preklenúť Vašim deťom, Vám aj nám toto náročné obdobie. V prvom rade si položte otázku: „Je moje dieťa pripravené a
schopné ísť do MŠ?“ Hľadajte spoločne
odpovede na tieto otázky: Komunikuje moje dieťa? Rozpráva zrozumiteľne?
Má primeranú slovnú zásobu? Dieťa
nemusí mať v tomto veku bohatú slovnú zásobu, reč sa rozvíja postupne, deti
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majú dokonca tendenciu rozprávať len
naozaj to, čo potrebujú, hoci v hlavičkách toho majú oveľa viac. Rečou dieťa vyjadruje svoje biologické potreby,
ktoré sú v tomto veku najdôležitejšie:
„Treba mi cikať“. „Som hladný“. „Som
smädný.“ Keď dieťa nekomunikuje alebo komunikuje len s Vami, adaptačný
proces bude náročnejší. Nič vážne sa
však nedeje, len musíme byť trpezliví.
Aj my aj Vy. Ďalšie otázky pre Vás: Vie
si moje dieťa samostatne obuť papučky, obliecť aspoň jednu ponožku, či
spodné prádlo? Vie sa samostatne napapať? Ak vie je to výborné. Ak nevie,
nič sa nedeje. Musíme ho to naučiť spolu AJ MY aj VY. Predstavte si sami seba
,ako ste doma so svojim dieťaťom. Idete
von. Ideme sa obliekať. Zoberieme jednu mikinku, jedny topánky, prípadne
vetrovku, čiapku a hotovo. Predstavte
si náhradnú mamu v materskej škole.
Zoberie 15 alebo 20 mikiniek, vetroviek, čiapok, topánok.. Preto sa deti
musia učiť byť samostatné! Tu potrebujeme spolupracovať a ťahať spoločne
za jeden s koniec. Musíte byť trpezliví
a vydržať aj keď Váš miláčik bude pri
obliekaní protestovať, vrieskať a hádzať
sa o zem. KĽUD! Vydržať! Sme dospelí
či nie?! To isté je s papaním. Nechceme
aby dieťa bolo hladné. Ak nevie držať
lyžicu, budeme ho to učiť. Zase je samozrejme ľahko zvládnuteľné nakŕmiť
jedno dieťa ako 15-20 detí. Nechávajte deti doma papať samostatne! Dajte
im na to dostatok času a nehnevajte
sa, ak urobia neporiadok! Zvládneme
to, nebojte sa! Postupne trpezlivo, bez
negatívnych emócií. V ďalšom rade je
dôležité, aby ste dieťa nestrašili rozprávaním typu: “Veď počkaj, v škôlke budeš musieť, toto, tamto....!“ Absolútne
nevhodné je sa tomu nadmieru venovať
a stále sa dieťa vypytovať, či sa do škôlky
teší a podobne. Nie! Odchod do škôlky
musíte dieťaťu vysvetliť ako normálny
prirodzený jav, ktorý je pokračovaním
a postupom v ďalšom jeho živote. Nie
nejakou tragédiou. Skrátka: „Vieš, ja teraz budem chodiť do práce, medzi ujov
a tety, ty budeš chodiť do škôlky medzi
detičky.“ Ak ste na materskej: „Ja musím opatrovať tvoju sestričku či bračeka, lebo ešte nemôžu ísť do škôlky, ty si
už veľký.“ Viac sa k tomu nevracať. Najčastejšie otázky: Ako obliekam svoje
dieťa do MŠ? Aké papučky som mu
kúpil? Čo mu dám na obutie? Možno sa Vám zdá, že preháňame, ale verte tomu že vhodné obutie a oblečenie
Vášho dieťaťa je veľmi dôležité aj preň
aj pre nás. Tu nám dovoľte poradiť a
pomôcť Vám z praxe. Dieťa potrebuje v

prvom rade voľné a nenáročné oblečenie. Tepláčiky, normálne tielko, tričko
či už s dlhým alebo s krátkym rukávom
podľa potreby. Oblečenie plné gombíkov, zipsov a patentov, môže byť síce
pekné, ale absolútne nepraktické. Všetky deti sú krásne a nemusia mať ani to
najmodernejšie oblečenie. Vaše deti sa
budú oveľa lepšie a šťastnejšie cítiť v
oblečení, ktoré si zvládnu obliecť postupne aj samé. Chceme predsa, aby sa
z nich stali samostatní a sebavedomí jedinci, ktorí sa nemusia trápiť s jedným
nezvládnuteľným gombíkom a čakať,
kým sa pani učiteľke uvoľnia ruky a
príde ho poobliekať. Papučky by mali
byť dostatočne veľké a na celú nohu.
Nevhodné sú našuchovačky, šľapky.
Samozrejme výnimkou je ortopedická
obuv. Obutie von. Pozerajte predpoveď počasia! Nestane sa Vám tak, že
do slnečného dňa obujete dieťaťu celé
nevzdušné topánky alebo do daždivého sandále. Taktiež si radšej do skrinky
zaveste oblečenie aj teplejšie aj náhradné. Stáva sa totiž často, že musíme deťom zháňať oblečenie z našich starých
zásob v MŠ, lebo inak by nemohli ísť
von. A najdôležitejšie otázky nakoniec:
Rozprávam sa s dieťaťom o materskej
škole? Na to, aby Vaše dieťa zvládlo odlúčenie od rodičov, od rodiny, musí byť
v prvom rade psychicky a fyzicky zrelé.
Odborníci presne stanovili toto obdobie na vek 3 rokov. Prikláňame sa k tomuto názoru a z praxe vieme ,že čím sú
deti mladšie, tým ťažšie preklenú toto
prelomové obdobie. Buďme empatickí
a vžime sa do detskej dušičky. Od narodenia sú deti pri maminke -ockovi, pri
blízkych členoch rodiny, ktorí sú tu len
a len pre nich. Deti sú šťastné a spokojné. Majú všetok Váš čas a pozornosť.
Prídu do kolektívu kde je 15-20 takých
detí, ako sú ony. Všetky potrebujú citlivý, milý prístup, pozornosť, pomoc,
pohladenie, popestovanie. V MŠ majú
však všetky tie deti, Vaše deti, iba jednu náhradnú maminku. Maminku pre
všetkých.
Toto všetko, čo sme Vám milí rodičia napísali, je len zlomok toho čo
nás čaká, ale veríme, že ak tieto naše
praktické rady budete aspoň trošku
brať vážne, veľmi to pomôže hlavne Vášmu dieťaťu, ale aj Vám a nám.
Vopred Vám ďakujeme a tešíme sa na
dobrú spoluprácu.
Bc. Katarína Žišková,
MŠ Kvačany

Katarínsky hlas 2/2014
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Z činnosti DHZ Kvačany v roku 2014

A

j v roku 2014 aktívne pokračovali
členovia DHZ Kvačany v činnosti
a najmä súťažení. Všetko to začali deti
na Halovej súťaži vo Važci 22. marca.
Reprezentovali nás dva kolektívy dievčat, ktoré tam išli s cieľom obhájiť prvé
miesto z minulého roka. To sa im aj
nakoniec podarilo, keď kolektív dievčat „A“ obsadil tretie miesto a kolektív
dievčat „B“ prvé miesto a zároveň sa
stali aj absolútnymi víťazmi tejto súťaže.
Začiatkom mája sa postupne začali
pripravovať na okrskovú súťaž kolektív
mužov, žien a premiérovo aj dorastu.
Počas tréningov sa odhalila porucha
na jednej z našich motorových striekačiek, ktorú sme dali rýchlo odborne
odstrániť. O týždeň na to precvičila
našu bojaschopnosť povodeň, počas
ktorej aktívne zasahovali a monitorovali situáciu v obci členovia DHZ. V
kritickú noc navštívil obec aj minister
vnútra R. Kaliňák, ktorý prispel na riešenie situácie vrecami a pieskom, ktoré
boli členmi DHZ rozmiestnené na kritických miestach okolo vodných tokov
v Kvačanoch a Dlhej Lúke. Okrskovú

súťaž 24. mája týždeň po povodniach
zvládli naše súťažné kolektívy úspešne.
Dorast ani ženy síce nemali súperov, no
výkon našich žien mohol závidieť nejeden mužský kolektív z okrsku. Muži,
ženy aj dorast obsadili zhodne prvé
miesto, keďže bol ale pre všetkých nepostupový rok, ich súťaženie na tento
rok skončilo.
Inak na tom boli žiaci, ktorí sa povzbudení predchádzajúcimi výsledkami, začali pripravovať na hru Plameň
2014, ktorá sa konala 31. mája vo Veternej Porube. Tento rok bol pre žiakov
postupový a súťažilo sa samostatne v
disciplínach hry Plameň a samostatne
bol hodnotený aj požiarny útok s vodou. Cieľ bol jasný „Postúpiť na krajské
kolo“. Takto sa všetci poctivo pripravovali a trénovali. Výsledok okresného
kola nás prekvapil, keď naše dievčatá
opäť vyhrali svoju kategóriu. Stali sa
aj absolútnymi víťazmi tejto súťaže a
to v disciplínach hry Plameň aj v požiarnom útoku s vodou. Okrem toho
obhájila Daniela Grúňová prvé miesto
v preteku jednotlivca a druhé miesto
získala Miriam Matajová. Cieľ bol splnený na sto percent, no o dva týždne
nás čakalo krajské kolo hry Plameň
2014, ktoré sa konalo 14. júna v Likavke. Našimi súpermi boli najlepšie kolektívy žiakov z celého kraja a okrem
toho aj nové medzinárodné pravidlá,
podľa ktorých sa súťažilo na Slovensku prvý krát. Aj na krajskom kole boli
samostatne hodnotené disciplíny hry
Plameň a požiarny útok s vodou, pričom na každú disciplínu mali dievčatá
dva pokusy. Perfektne organizovaná

súťaž a súperi s kvalitnou profesionálnou technikou vzbudzovali obavy a to
sa prejavilo aj na počiatočnej nervozite.
Prvé pokusy sa dievčatám nevydarili,
zradila nás pridelená technika, počasie (keď pršalo zásadne počas nášho
plnenia disciplín) a aj pár zranení. No
dievčatá sa nevzdali, problémy sme vyriešili a druhé pokusy odbehli vynikajúco. V konečnom hodnotení vo svojej
kategórii získali dievčatá v hre Plameň
pohár za 3. miesto a v disciplíne požiarny útok s vodou pekné 7. miesto a
uznanie hlavného rozhodcu disciplíny
za najkrajšie predvedený útok na súťaži. Cez prázdniny mladí hasiči nezaháľali a zúčastnili sa 9. augusta súťaže v
požiarnom útoku v Lipt. Ondrašovej.
Kvačany reprezentoval zmiešaný kolektív chlapcov a dievčat, ktorí mali
len jedného, no silného súpera z Lipt.
Kokavy. Náš výrazne omladený tím sa
nenechal zahanbiť a vo výbornom, o
sekundu lepšom čase ako súper získal
opäť prvé miesto. Za odmenu za vynikajúce výsledky sa cez leto zúčastnili
žiaci aj hasičskej stanovačky.
Začiatok jesene sa u mladých hasičov spája aj s jesenno-branno športovým pretekom. Tento rok sa konal 20.
septembra v L. Sielnici, kde nás na veľmi náročnej viac ako dvoj kilometrovej
trati reprezentoval jeden kolektív dievčat a jeden kolektív chlapcov. Proti silným súperom obsadili dievčatá pekné
druhé miesto a chlapci štvrté miesto.
Na záver roka sa ešte niekoľko dievčat
zúčastnilo súťaže Hasičské šesťdesiatky
detí, ktorá sa konala 4. októbra v Púchove s medzinárodnou účasťou pretekárov a pretekárok. Hoci boli dievčatá
na podobnej súťaži prvý krát, vzorne
reprezentovali náš DHZ a získali pekné
umiestnenia.
Veľký záujem o dobrovoľných hasičov zo strany detí nás priviedol k
vytvoreniu hasičského krúžku, ktorý
začína fungovať od októbra na základnej škole v Kvačanoch. Žiaci sa na ňom
postupne naučia ovládať hasičskú techniku, základné princípy hasenia a prevencie pred požiarom a priebežne sa
budú pripravovať na súťaže.
Ing. Andrej Slotka
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Základná škola v Kvačanoch v novom školskom roku

Školským rokom 2014/15 naša škola
naplní päťdesiaty rok svojej bohatej histórie.
I keď kontinuita vývoja školy je zachovaná a výchova a vzdelávanie sú v
jej činnosti systematicky napĺňané, každý rok je iný a plán školy je obohatený
o nové snahy, ktoré tvoria široké spektrum rôznych aktivít. Informuje o nich
pani zástupkyňa v článku Komunita
priateľská deťom.
Vlastnou skúsenosťou si potvrdzujeme pravidlo, že najviac podpory si vyžadujú sociálne vzťahy. Pozitívna klíma
v škole je nevyhnutnou podmienkou
pre dosahovanie stanovených cieľov.
Bez otvorených a úprimných vzťahov v
úrovni učiteľ – dieťa, učiteľ – rodič, rodič – dieťa nemôže byť úspešná ani jedna
skupina. Neustále musíme všetci na sebe
pracovať. Učitelia sa sústavne vzdelávať,
deti dosahovať svoje osobné méty, prekonávať prekážky a bojovať s vlastnou
pohodlnosťou. Rodičia zas nemôžu vo
svojej snahe po dokonalosti podceňovať
rozvíjanie zodpovednosti a samostatnosti svojich detí, vnímať aj úroveň ich
manuálnych zručností.
Pri poslednom stretnutí s kolegami
z iných škôl sme mali pomenovať najväčšiu zmenu, akú škola zaznamenala za
posledný rok. Všetci referovali o počte
nových interaktívnych tabúľ, či o počte
tabletov, ktoré používajú vo svojich školách.
Máme ich aj my. Skoro v každej triede máme interaktívnu tabuľu, v rámci

národného projektu nás vybavili
interaktívnou učebňou včítane
dvadsiatich tabletov pre žiakov,
ďalšie majú k dispozícii učitelia,
ktorí prostredníctvom nich už
druhý rok vyplňujú elektronickú
triednu dokumentáciu a známky
zapisujú do elektronickej žiackej
knižky...No myslím si, že nové
trendy v školách nie sú vyjadrené
len sumárom ich technickej vybavenosti.
Z môjho pohľadu je najdôležitejšie, že sme v priebehu posledného školského roka dokázali
realizovať celoškolský celoročný projekt
Supertrieda. Pri príprave triednych výstupov sme zvládli pády aj stúpanie,
problémy i veľa radosti, získali sme
úspech. Pracovali na sebe triedne kolektívy, dosiahli novú úroveň vzájomných
vzťahov, úspešne reprezentovali školu
aj obec. Žiaci 1.A triedy zažili celoštátne
kolo v Bratislave a všetci sme videli ako
nám priam pred očami vyrástli – osobnostne. Všetci sme obohatení o novú
skúsenosť.
Nesmierne si vážim tieto hodnoty a
želám si, aby ste nám aj naďalej dôverovali, podporovali nás a vnímali ako svoju školu. Určite Vás potešila informácia
v televíznych novinách TV Markíza
10.10.2014, kde naši žiaci prezentovali
svoj obľúbený Krúžok chovateľov holubov. Verím, že takýchto informácií sa
Vám v priebehu školského roka o našej
činnosti dostane viac a my všetci budeme mať viac príležitostí byť hrdí na svoju školu.

rý zdobil chodbu školy počas
celého týždňa. V
pondelok prvú
vyučovaciu hodinu pani učiteľky slávnostne
otvorili tento týždeň a spoločne so žiakmi si zaspievali pieseň „Žijeme zdravo“,
ktorá vznikla práve pri tejto príležitosti.
Rozobrali si jednotlivé poschodia potravinovej pyramídy a takto motivovaní sa
rozišli do jednotlivých pracovných dielní, v ktorých pracovali každý deň, počas
týždňa, k jednej z vyhlásených tém. Plnili rôzne aktivity, v ktorých si overovali,
ale aj získavali nové vedomosti z oblasti
zdravej výživy, riešili zaujímavé kvízy,
pripravovali si zdravú desiatu, ochutnávali rôzne druhy potravín a nápojov, plnili športové úlohy, zúčastnili sa odbornej a praktickej exkurzie v Liptovských
pekárňach a na Hotelovej akadémii v
Liptovskom Mikuláši, kde mali možnosť
nahliadnuť do výroby potravín a naučili
sa pripraviť si zdravé raňajky.
Zdravá výživa je hlavne pre detský
organizmus dôležitá, učme deti zdravému spôsobu života svojím vlastným
príkladom a aktívne sa zaujímajme o to,
čo jedia. Veríme že táto výzva bude v rodinách žiakov našej školy rezonovať naďalej a skončením tohto týždňa bude i
naďalej aktuálnou témou .
Mgr. Andrea Floreková

Mgr. Mária Rypáková

Hovorili o jedle
Naša škola sa v týždni od 13.10. do
17.10.2014 zapojila do druhého ročníka projektu „Hovorme o jedle“, ktorý
vyhlásila pri príležitosti Svetového dňa
potravín Slovenská poľnohospodárska a
potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách.
Cieľom tohto projektu je podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri
vzdelávaní detí a mládeže o potravinách
a dobrých stravovacích návykoch ako
súčasti zdravého životného štýlu. Žiaci
a ich rodičia boli o projekte informovaní
prostredníctvom informačného letáčika,
v ktorom boli uvedené základné pokyny
k jednotlivým dňom. Žiaci v spolupráci
s rodičmi a hlavne svojim zodpovedným
prístupom vytvorili „Stôl plný bohatstva“
z rôznych druhov ovocia a zeleniny, kto-

Komunita
priateľská deťom
Základná škola v Kvačanoch bola
v rámci projektu „Komunity priateľské
deťom“, ktorý od februára 2014 spustila
Nadácia pre deti Slovenska (NDS) v spolupráci s partnermi projektu Asociácia S.
Kovalikovej (ASK) a Jungwacht Blauring
Schweiz zo Švajčiarska (JUBLA) zaradená medzi 6 slovenských pilotných regionálnych centier. Naša škola už dlhoročne
spolupracuje s NDS na rôznych projektoch a po dobrých skúsenostiach preto
rada prijala ponuku zapojiť sa do celoslovenskej siete modelových pilotných
komunít, ktoré budú akýmsi mostom
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medzi deťmi, rodičmi a predstaviteľmi
samospráv, organizácií a škôl. Hlavným
cieľom týchto snáh je upriamiť pozornosť
na dlhodobo nereﬂektované potreby detí
a mládeže, mapovať ich novo sa vynárajúce potreby a vytvárať funkčný mechanizmus reagovania na tieto skutočnosti
na úrovni samospráv, príp. iných inštitúcií. Okrem samotného mapovania, ktoré
sa uskutočňuje formou fokusových skupín, dotazníkov a osobných pohovorov s
deťmi i s dospelými a vytvorenia akčného
plánu na riešenie aspoň primárnej potreby mladých ľudí, má škola ambíciu koordinovať širšiu oblasť Oravy a Liptova. Po
prvotnom mapovaní u nás a na Orave
(realizovanom Občianskym združením
Misia mladých v Tvrdošíne) môžeme
nové potreby detí a mladých ľudí vyjadriť
v nasledujúcich grafoch.
Spoločne trávený
čas
Znečistená príroda
PC hry

deti a mladí ľudia navzájom, ale pozvaní
budú aj rodičia, starí rodičia či iní príbuzní. Byť darom pre druhého je názov
podujatia, ktoré plánujeme realizovať v
adventnom období. Celoročne budeme
pracovať na príprave Galaprogramu k
50. výročiu založenia plno organizovanej
základnej školy. Z krátkodobých sa už realizuje aktivita Osobnosti, v rámci ktorej
sa žiaci pomocou indícií pokúšajú určiť
osobnosť Slovenska, ktorú zakaždým
vyberá iná trieda a aktivita Farby jesene
verzus selﬁe, kde chceme objavovať krásu
farieb okolitej prírody.
Pre úspešné presadenie zmien v komunitách v prospech detí je však nevyhnutná spolupráca všetkých sektorov v
spoločnosti. Preto týmto chceme osloviť
všetkých ľudí a zástupcov organizácií,
ktorí chcú pomáhať deťom a potrebujú
pomôcť alebo odovzdať svoju skúsenosť,
nech sa kontaktujú na naše regionálne
centrum pri ZŠ Kvačany.
Mgr. Antónia Matušková

Agresivita
Násilie na
zvieratách
Drogy
Alkohol
PC- info
Kontakt s rodičmi

Agresivita, hádky
Práca matky v
zahraničí
Reálny kontakt s
priateľmi
Rodič ako
negatívny vzor
Falošné
recyklovanie
Vysoká
nezamestnanosť
Alkoholizmus
Vzory, ktoré
sklamú
Odpad v prírode

V oboch skupinách mladí ľudia poukazujú na nedostatok času spoločne stráveného s rodičmi, starými rodičmi, blízkymi, ale aj s priateľmi. Táto ich nenaplnená
potreba vedie k mnohým ďalším problémom, ako sú napr. agresivita v rôznych
prejavoch alebo závislosti od omamných
látok, ale aj od virtuálnych hier či sietí.
V súčinnosti s novými trendmi, akými sú
napr. rodičia pracujúci v zahraničí alebo
posun dôchodkového veku, vzniká novodobý jav – sociálna izolácia detí. Ako sa
ukázalo na stretnutí zástupcov regionálnych centier dňa 8.10.2014 v Trnave, ide
o celoplošný jav, ktorý dospelým nemôže
byť ľahostajným. Učitelia v spolupráci s
Rodičovským združením pri ZŠ Kvačany
a rôznymi organizáciami rozbehli aktivity smerujúce k napĺňaniu tejto akútnej
potreby mladých. Z tých dlhodobých sú
to napr. akcia Hrajme spolu spoločenské
hry, kde sa budú stretávať pri hre nielen

Z činnosti OZ Oblazy
Tento rok bol zo značnej časti v znamení administratívnych prác a kolaudácie minulý rok postavenej vyhliadky na
Malom Roháči v Kvačianskej doline. Z
pôvodne dohodnutého jednoduchého
procesu sa vykľula „byrokratická bomba“.
Ďalšie výnimky, vyjadrovačky, dokladovačk…, si vyžiadali kvantum dodatočného času, nervov i ﬁnančných prostriedkov. A keď po doložení potrebného a
po týždňoch čakania konečne dorazila
doporučená pošta vyzerajúca ako ﬁnálne
potvrdenie o kolaudácii, i z tej sa vykľulo
oznámenie o začatí náhmatkovej inšpekcie z Úradu životného prostredia.
Vy h l i a d ka, ktorá sa
verím bez
nadsádzky
zaradila medzi najväčšie
atrakcie Kvačianskej doliny, je dnes
už konečne
skolaudovaná, inšpekcia
zo životného prostredia je ukončená bez
zistenia akýchkoľvek pochybení a tak sa
môžeme opäť sústrediť na ozajstnú prácu.
Podarilo sa nám získať ďalší grant.
Tentoraz z Nadácie Orange, na stavbu
altánku s krytým ohniskom, na parkovisku pod Kvačianskou dolinou. Architektonický návrh ochotne zrealizoval
Ing. arch. Michal Bálek. Jeho výstavba
ako aj dodatočné ﬁnancovanie je už pod
taktovkou Jana Hajurku v plnom prúde a
tešíme sa, keď si v ňom budeme(te) môcť
prvý krát opekať.

Dňa 11.októbra 2014 sa na Mlynoch
na Oblazoch konala brigáda, ktorej cieľom bolo demontovať a vyslať 500 kg
ozubenie vodného kolesa spodného mlyna na zaslúžený servis. Občania Kvačian
pomáhali s vedľajšími prácami. Ja spolu
s dcérkami Zuzkou a Katkou sme dostali
na starosti starostlivosť o turistov a predaj suvenírov na mlyne. Martin Drbjak a
Andrej Slotka z Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Kvačany zase ako vždy
veľmi promptne a ochotne pomohli pri
nečakaných komplikáciách s dopravou.
Dvom vyššie menovaných pánom,
ako aj ďalším členom DHZ, úprimne ďakujem za ich pomoc a iniciatívny prístup
vždy keď je to potrebné. Zaregistroval
som v dedine reči typu „hasiči nič nerobia“ a striktne s takým názorom nesúhlasím. Možno sa treba len viac zaujímať a
viac si všímať. Mnohí iste neviete, že i ja
sám som tajomníkom a členom výboru
DHZ Kvačany.
Na poslednej správnej rade OZ Oblazy padlo rozhodnutie vyskúšať získať
podporu na zabezpečenie ďalšej vyhliadky v Kvačianskej doline, tento raz na Kobylinách. Je veľká škoda, že turisti dnes
veľmi často so strachom toto impozantné
miesto obchádzajú. O priebehu potrebných jednaní a zháňania ﬁnancií budem
informovať priebežne.
Do konca jesene máme v pláne ešte
obnovu prehnitých častí ihriska oproti
Pivovaru Brontvai a ak bude počasie dostatočne milosrdné, čaká nás ešte veľké
natieranie vyhliadky na Malom Roháči.
Žiaľ, zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť
vhodný projekt na realizáciu priamo v
dedine. Minuloročný pokus obce získať grant na štúdiu riešenia centra obce
úspešný nebol. Kritériá grantových
programov sú prísne, často zamerané
hlavne na turizmus či environmentálne
problémy, konkurencia je vysoká .. Pevne
však verím, že naša činnosť čoskoro prinesie svoje ovocie i priamo v dedine.
Ak máte nápady, ktoré by bolo vhodné v dedine realizovať, radi si ich vypočujeme. Stačí sa obrátiť na mňa či iných
členov združenia.
Ďakujem všetkým, ktorí aktivity OZ
Oblazy podporujú, i tým, ktorým už vek
aktívne zapájanie sa neumožňuje a potešia „len“ slovami uznania. Teším sa na
ďalších, ktorí sa k nám pripoja. Viac hláv,
viac rozumu. Viac rúk, viac práce.
Ján Chlebík, predseda OZ Oblazy

Každé Božie die�a má svoju Matku – Pannu Máriu. Modlia sa k nej starší, mladší, deti.
Máme mesiac a v našom Božom chráme sa pred svätou omšou konajú októbrové pobožnosti,
cez ktoré sa modlíme ruženec práve k našej Matke a vzdávame jej úctu.
Ale �o je ruženec?
Postupne prechádzame
5 tajomstvami:
radostnými, svetla,
bolestných
a slávnostných.

Ruženec je modlitba,
pomocou ktorej
môžeme pozna�
neoby�ajný a tajomný
príbeh spasenia �udstva.

Podobne sa
modlíme aj
�alšie
tajomstvá

Ako sa modli� ruženec?

Pri modlitbe
1.desiatku ruženca sa
modlíme jedenkrát
Ot�e náš, desa�krát
Zdravas Mária,
jedenkrát Sláva Otcu.

Na za�iatku ruženca je
kríž – pripomína nám,
že najdôležitejšou
osobou, naším
Spasite�om, je Ježiš
Kristus, ktorý za nás
zomrel na kríži.

Za�neme
prežehnaním sa
a modlitbou
Verím v Boha.

Jedenkrát
Ot�e náš,

trikrát
Zdravas
Mária,

jedenkrát
Sláva
Otcu.

Desiatok môžeme zakon�i� modlitbou:
Ó Ježišu, odpus� nám naše hriechy,
zachrá� nás od pekelného oh�a, prive�
do neba všetky duše, najmä tie, ktoré
najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Kedy sa modli� ruženec?
Tajomstvá
radostné
svetla
bolestné
slávnostné

De�, ktorý sa ich modlíme
pondelok, sobota
štvrtok
utorok, piatok
streda, nede�a

Ruženec sa môžeš modli� hocikedy, hocikde (v rodine, v škole,...). Nezabudni však, že Panna
Mária �a �aká aj v kostole, preto prí� sa jej po�akova�, poprosi� a to nielen v mesiaci
októbri, ale aj ostatné mesiace. Panna Mária je tu vždy pre teba.
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